MUNICIPIUL ZALAU
PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
e-mail: prirnana@zalausj.ro
http://wwif.zalausj.ro

i:

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr.

din

'

1.Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, telefon 0260-610550; fax 0260-661869,
cod fiscal 4291786, cont nr. R030TREZ24A510103200101X deschis 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,

;

SI
J

#

S.C. REAL INVEST COM S.RX. cu sediul în Zalău, str. B.P.Haşdeu, nr. 39, B1.H39,
ap.l, jud. Sălaj, telefon: 0260.661.514, e-mail: office@realinvest.ro, număr de
înmatriculare 131/147/1997, 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.
Clauze obligatorii

2. Obiectul principal al contractului
2.1 Furnizorul se obligă să furnizeze cartuşe toner pentru imprimantele si
copiatoarele din cadrul Primăriei municipiului Zalău, detaliate la art. 3.1 din contract,
pe bază de comandă, în conformitate cu oferta înregistrată la Primăria Municipiului Zalău
cu nr. 29994/06.05.2021 şi cu prevederile prezentului contract.
2.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere produsele menţionate şi
să plătească preţul convenit în prezentul contract.
3. Preţul contractului
3.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate, este de 90.022,69 lei fără
TVA, la care se adaugă cota legala de TVA de 17.104,31 lei, conform ofertei, detaliat
după cum urmează:

Denumire produs
Nr.crt.
1
2
3
4
5

6

Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş
Cartuş

HP 281 (original)
HP 255 (compatibil)
HP CF 237 (original)
HP 287 (M 501) (oriRinal)
HP CF 280X (compatibil)
HP CE 278A (compatibil)

buc

45

Preţ
unitar,
iei fara
TVA
689,00
67,00

buc
buc
buc

.20

732,00

8

832,00
36,00
19,00

UM

Cantitate

buc

15

hiir

1,

8

yjzaî
■/

Valoare
totala,lei
fara TVA
10.335,00
3.015,00
14.640,00
6.656,00
288,00
95,00.

7
8

9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27

28
29
30

31
32

Cartuş XEROX 3635 (compatibil) capacitate mare
Cartuş XEROX 3610 (original) capacitate mare
Cartuş XEROX Work Centre Ml 18 (compatibil)
Cartuş Xerox 7100 negru (original)
Cartuş Xerox 7100 roşu (original)
Cartuş Xerox 7100 şalbeil (original)
Cartuş Xerox 7100albaştru (original)
Cartuş Xerox Verşalink B400/405 (original) capacitate
mare
Cartuş Xerox Verşalink 7020 negru (A3) (original)
Cartuş Xerox Verşalink 7020 albastru (A3) (original)
Cartuş Xerox Verşalink 7020 roşu (A3) (original)
Cartuş Xerox Verşalink 7020 galben (A3) (original)
Cartuş Lexmark 64G0H00 (original)
Cartuş Lexmark MB 2650 (original) capacitate mare
Cartuş Canon LBP 312X (original) capacitate mare
Cartuş Canon IR 2018 (original)
Cartuş Canon CRG 728 (original)
Cartuş RJCOH MP 301 (original)
Cartuş Brother TN 326 negru (original)
Cartuş Brother TN 326 roşu (original)
Cartuş Brother TN 326 albastru (original)
Cartuş Brother TN 326 galben (original)
Cartuş Brother TN 320 negru (original)
Cartuş Brother TN 320 roşu (original)
Cartuş Brother TN 320 galben (original)
Cartuş Brother TN 320 albastru (original)
TOTAL, lei fara TVA
TVA
Total, lei cu TVA

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

12

buc

10

buc
buc
buc

4

224,50

2

286,23

2

buc

2

286,23
286,23

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
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5
4
2
2
2
4

59,95
692,00
56,90
663,00
716,00
716,00
716,00
738,70

■

719,40
3.460,00
227,60
1.326,00
1.432,00
1.432,00
2.864,00
7.387,00
898,00
572,46
572,46

572,46

2

587,00
501,70
749,90
93,00
249,90
84,90
244,98

4.696,00
15.051,00
8.998,80
186,00
499,80
509,40
489,96

1

504,45

504,45

504,45

504,45

504,45

504,45

215,00
289,00
289,00
289,00

430,00

30

12
2
. 2

6

2
2

1
1

578,00

289.00
■ 289,00
90.022,69
17.104,31
107.127,00

3.2 Produsele se vor livra pe baza comenzii emise de către achizitor.
^
3.3 Cantităţile prevăzute la art. 3.1 din contract, vor putea fi modificate, la solicitarea
w- achizitorului, cu respectarea preţurilor prevăzute în contract şi cu încadrarea în valoarea totală
a contractului.
4. Durata contractului
4.1 Contractul intra în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi încetează să
producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a produselor.
4.2 Durata contractului este până în 31.12.2021.
4.3 Termenul livrării produselor de către furnizor este de 5 zile, de la data primirii
comenzii de la achizitor.
5. Documentele contractului
5.1 Documentele contractului sunt:
- Solicitarea de ofertă nr. 27802/26.04.2021;
- Oferta înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 29994/06.05.2021;
- Certificate de garanţie:
- Specificaţii tehnice, instrucţiuni de utilizare în limba română;
- Acte adiţionale, dacă există;
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- Alte anexe la contract, după caz. :
6. Obligaţiile principale ale furnizorului
6.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, la standardele şi/sau performanţele
solicitate şi prezentate în propunerea financiară.
6.2 Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor furnizate 12 luni, începând cu data
recepţionării lor calitative si cantitative de către achizitor.
6.3 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 şau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul
achiziţionat; şi
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitării achizitorului.

li"''

1. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze calitativ şi cantitativ produsele la sediul săUj în
termen de 5 zile calendaristice de la livrarea acestora de către furnizor.
7.2- Achizitorul se obligă să plătească către furnizor preţul produselor comandate în
termen de 30 de zile de la data recepţionării lor calitative şi cantitative, după
primirea,facturii emise de către furnizor, prin OP, în contul de Trezorerie al furnizorului.
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1, - In cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 4.1 din contract), achizitorul are dreptul de
a deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea
serviciilor/lucrărilor realizate cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea
stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 8.1' din
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la
termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului contract.
8.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificare prealabilă şi fără
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
8.5 - In cazul în care prestatorul 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 servicii.
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.
8.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor
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ce pot fi percepute în condiţiile ait. art. 8.1, 8.2 şi 8.7, în completare, părţile datorează
daune-interese în condiţiile dreptului comun.
8.7. - în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 8.1,
iar a prestatorului/executantului: de realizare a serviciilor contractate conform art. 4.1),'
debitorul obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei
principale neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.
Clauze specifice

#

9. Recepţie, inspecţii şi teste
9.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lui cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
9.2 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi, inspecţiilor.
.
9.3 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face
la: Primăria Municipiului Zalău, Piaţa I.Maniu, m*. 3.
9.4 Dacă produsele inspectate sau testate nu corespund specificaţiilor, achizitorul are
dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a
înlocui produsul refuzat.
10. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
10.1 Furnizorul are obligaţia de a livra prpdusele la Primăria Municipiului Zalău, Piaţa I.
Maniu, nr. 3, respectând termenul stabilit conform art. 4.3 din contract.
10.2 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc- produsele:
certificate de garanţie, specificaţii tehnice în limba română.
10.3 Data livrării se consideră a fi data încheierii Procesului verbal de predare-primire
(recepţie cantitativă) a produselor, semnat de către reprezentanţii furnizorului şi cei ai
achizitorului.
11. Asigurări
11.1 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.
12. Perioada de garanţie acordată produselor
12.1 Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 12 luni, începând
cu data recepţionării lor calitative de către Primăria Municipiului Zalău.
12.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
12.3 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia
defecţiunea sau de a înlocui produsele defecte, fără costuri suplimentare pentru achizitor,
în termen de 5 zile. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele
defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii lor.
12.4 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi
spezele furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
4

13. Ajustarea preţului contractului
13.]. Pentru produsele furnizate, preţul datorat de achizitor prestatorului este cel declarat în
oferta prezentată de furnizor, anexă la contract.
13.2. Ajustarea preţului contractului este aplicabilă direct numai în cazul în care au loc
modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au
ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror
efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul
contractului.
14. Amendamente
14.1. Păi-ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
14.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
A.

#'

15. întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de livrare, conform art. 4.3. din
contract.
15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare
acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea, datei/perioadelor de
furnizare asumate prin contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului.
16. Cesiunea
16.1 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.
16.2 - Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
16.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 16.2.
17. Forţa majoră
17.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.2 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.
17.3 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 la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
17.4 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.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 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.
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18.2 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.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
20.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
22. Dispoziţii finale
22.1. 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.
22.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
22.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este
dl. Pop Alin, magaziner - Serviciul Administrativ şi Corina Mezei - consili'er achiziţii în
cadrul Direcţiei Tehnice- Serviciul investiţii, achiziţii publice, a Primăriei limunicipiului
Zalău, din punct de vedere al finalizării procedurii de achiziţie.
ACHIZITOR,
MUNICIPIUL^^^^,
PRIMARPI
Ionel Ciiini

k

FURNIZOR,
S.C. REAL INVEST COM S.R.L.

, ci-

\

ADMINISTRATOR,
Mirela Angela Negrean

f//

SECRET^^ICGENERAL,
Marina BiajieaT'azacas

DIRE
EC
OMIC,
ec. ariana
ibiiş

DIREp(
ing. Dănuţ-'

[EHNIC,
lin Curea

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,
întocmit; Corina Meg^
DT/SIAP/AP-CIVl/3 ex.
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MUNICIPIUL 2ALAU
PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Fax.(40)260.661869
Telefon; (40)260.610550
e-mail: primaria@zalausj.ro
http .//WWW.zalausj.ro

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. Vml din 0-(y (OŢ.
SC DNS BIROTICA SRL
Intrare-- Nr.

leşie

■

«

Ziua

1.Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, ra\ 3, telefon 0260-610550; fax 0260-661869,
cod fiscal 4291786, cont nr. R030TREZ24A510103200101X deschis 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.
SI
s

S.C. DNS BIROTICA S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Pogoanelor, nr. 147, sector 4,
telefon: 021.211.70.85, 0733.015.635, e-mail: contact@dnsbirotica.ro, număr de
înmatriculare
J40/5541/2004,
Cod
fiscal
RO
16310679,
cont
nr.
R01STREZ7005069XXX002708, deschis la Trezoreria municipiului Bucureşti,
reprezentată prin Nicolae Ştefan Dobrin, administrator, în calitate de furnizor, pe de
altă parte.

Clauze obligatorii

2. Obiectul principal al contractului
2.1 Furnizorul se obligă să furnizeze rechizite de birou pentru Primăria municipiului
Zalău, detaliate la art. 3.1 din contract, pe bază de comandă, în conformitate cu oferta
înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 26880/21,04,2021 şi cu prevederile
prezentului contract.
2.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere produsele menţionate şi
să plătească preţul convenit în prezentul contract.
?). Preţul contractului
3.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate, este de 47.428,00 lei fără
TVA, la care se adaugă cota legala de TVA de 9.011,32 lei, conform ofertei, detaliate
după cum urmează:
1

ofiduhLlri/fc

Preţ unitar,
iei fara TVA

Valoare
totala, lei
fara TVA

UM

Nr. buc./
cutie/ set/
top

Agrafe 33 mm

cutie

400

0,45

180,00

2

Agrafe 78 mm

cutie

70

2,39

167,30

3

Ace gămălie

cutie

50

0,29

14,50

4

Bandă scotch 19x33mm

buc

400

0,41

164,00

5

Bandă scotch 46x66xmm

buc

50

1,65

82,50

6

Biblioraft 0,5 mm

buc

400

3,23

1.292,00

7

Biblioraft 0,75 mm

buc

850

3,23

2.745,50

8

Buretiere cu gel

buc

100

3,39

339,00

9

Banda corectoare 5 mm x 8 m

buc

200

0,98

196,00

10

Cutter mare (lăţime lama 18 mm)

buc

150

0,49

73,50

11

Capsator C-14

buc

140

17,95

2.513,00

12

Capse 24/6

cutie

300

0,45

135,00

13

Creioane HB cu radiera

buc

300

0,13

39,00

14

Creion automat 0,7 mm

buc

100

0,85

85,00

15
16

Dosar cu şină 50 buc/set

buc

600

0,25

150,00

Dosar plic 50 buc./set

buc

400

0,29

116,00

17

Dosar plastic pt. biblioraft 50 buc/set

buc

8000

0,29

2.320,00

18

Dosar încopciat 1/2 50 buc.set

buc

600

0,28

168,00

19

Evidenţiator text 4/set

set

300

2,20

660,00

Nr.cr
t.

Denumire produs

1

t

20

Fluid corector

buc

50

0,83

41,50

21

Folie plastic 100 buc/set

set

200

4,15

830,00

22

Lipici solid 50 gr

buc

100

0,69

69,00

23

Liniare 30 cm

buc

100

0,35

35,00

24

Perforator H30

buc

50

19,50

975,00

25

Pix albastru

buc

2500

0,13

325,00

26

Pix gel 0,7 mm

buc

1000

0,65

650,00

27

Post-it 75x75 (12 buc/set)

buc

900

0,59

531,00

28

Post-it index (5 culori)

buc

500

0,98

490,00

29

Plicuri mici LC6 1000 buc./cut.

buc

6000

0,04

240,00

30

Plicuri mari TC4 250 buc./cut.

buc

1000

0,12

120,00

31

Plicuri mijlocii TC5 500 buc./cut

buc

2000

0,06

120,00

32

Plicuri burduf TB4 (40mm)

buc

1000

0,37

370,00

33

Plic DL fereastră stânga

buc

8000

0,05

400,00

1000 buc./cut.

34

Marker permanent negru 1,5 mm

buc

100

0,65

65,00

35

Marker permanent CD/DVD negru 1 mm

buc

150

0,66

99,00

36

Mine creion automat 0,7 mm

buc

200

0,43

86,00

37

Radiere

buc

100

0,34

34,00

38

Ascuţitori

buc

60

0,45

27,00

39

Carton A4 160gr

top

10

28,00

280,00

40

Registre 100 file

buc

70

4,15

290,50

41

Repertoar 200 file

buc

4

9,00

36,00

42

Separatoare biblioraft din carton

set

70

4,38

306,60

43

Hirtie copiator A3 80 g/mp

top

10

183,60

44

Hirtie copiator A4 80 g/mp

top

3200

18,36
9,00

45

CD-R cu plic

buc

350

0,63

2

28.800,00

msg,..,,
of/c/o/â/Wc

46
47

DV-R cu plic

buc

Foarfecă 19 cm
TOTAL, lei fara TVA

buc

300
50

264,00
99,00

0,88
1,98

47.428,00
9.011,32

TVA

56.439,32

TOTAL, lei cu TVA

3.2 Produsele se vor livra pe baza comenzii emise de către achizitor.
3.3 Cantităţile prevăzute la art. 3.1 din contract, vor putea fi modificate, la solicitarea
achizitorului, cu respectarea preţurilor prevăzute în contract şi cu încadrarea în valoarea totală
a contractului.
4. Durata contractului
4.1 Contractul intra în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi încetează să
producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a produselor.
4.2 Durata contractului este până în 31.12.2021.
4.3 Termenul livrării produselor de către furnizor este de 5 .zile, de la data primirii
comenzii de la achizitor.

€

5. Documentele contractului
5.1 Documentele contractului sunt:
- Solicitarea de ofertă nr. 26860/21,04,2021;
- Oferta înregistrată la Primăria .Municipiului Zalău cu nr. 28810/28,04,2021;
- Certificate de garanţie:
^ Specificaţii tehnice, instrucţiuni de utilizare în limba română;
- Acte adiţionale, dacă există;
- Alte anexe la contract, după caz.
6. Obligaţiile principale ale furnizorului
6.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele
solicitate, şi prezentate în propunerea financiară.
6.2 Furnizorul, se obligă să acorde garanţie produselor furnizate 12 luni, începând cu data
recepţionării lor calitative si cantitative de către achizitor.
6.3 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 produsul
achiziţionat; şi
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitării achizitorului.
7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze calitativ şi cantitativ produsele la sediul său, în
termen de 5 zile calendaristice de la livrarea acestora de către furnizor.
7.2 Achizitorul se obligă să plătească către furnizor preţul produselor comandate în
termen de 30 de zile de la data recepţionării lor calitative şi cantitative, după
primirea facturii emise de către furnizor, prin OP, în contul de Trezorerie al furnizorului.
Vizat
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8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 - în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 4.1 din contract), achizitorul are dreptul de
a deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o surriă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea
serviciilor/lucrărilor realizate cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea
stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 8.1 din
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la
termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.3 - Penalităţile datorate Curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului contract.
8.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificare prealabilă şi fără
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
8.5 - în cazul în care prestatorul 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 servicii.
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.
8.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor
ce pot fi percepute în condiţiile art. art. 8.1, 8.2 şi 8.7, în completare, păi*ţile datorează
daune-interese în condiţiile dreptului comun.
8.7. - în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului; de plată a serviciilor conform art. 8.1,
iar a prestatorului/executantului; de realizare a serviciilor contractate conform art. 4.1),
debitorul obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei
principale neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.

Clauze specifice

9. Recepţie, inspecţii şi teste
9.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lui cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
9.2 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
9.3 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face ■
la: Primăria Municipiului Zalău, Piaţa l.Maniu, nr. 3.
9.4 Dacă produsele inspectate sau testate nu corespund specificaţiilor, achizitorul are
dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a
înlocui produsul refuzat.
4
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10. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
10.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la Primăria Municipiului Zalău, Piaţa I.
Maniu, nr. 3, respectând termenul stabilit confonn art. 4.3 din contract.
10.2 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
certificate de garanţie, specificaţii tehnice în limba română.
10.3 Data livrării se consideră a fi data încheierii Procesului verbal de predare-primire
(recepţie cantitativă) a produselor, semnat de către reprezentanţii furnizorului şi cei ai
achizitorului.

11. Asigurări
11.1 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.
12. Perioada de garanţie acordată produselor
12.1 Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 12 luni, începând
cu data recepţionării lor calitative de către Primăria Municipiului Zalău.
12.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
12.3 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia
defecţiunea sau de a înlocui produsele defecte, fără costuri suplimentare pentru achizitor,
în termen de 5 zile. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele
defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlobuirii lor.
12.4 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi
spezele furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
13. Ajustarea preţului contractului
13.1. Pentru produsele furnizate, preţul datorat de achizitor prestatorului este cel declarat în
oferta prezentată de furnizor, anexă la contract.
13.2. Ajustarea preţului contractului este aplicabilă direct numai în cazul în care au loc
modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au
ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror
efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul
contractului.
14. Amendamente
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
14.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
15. întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de livrare, conform art. 4.3. din
contract.
Vi? di
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15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare
acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de
furnizare asumate prin contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului.
16. Cesiunea
16.1 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.
16.2 - Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
16.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 16.2.
17. Forţa majoră
17.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate, prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.2 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.
17.3 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.
17.4' Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă rdai 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.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 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.
18.2 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.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
20.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a.primirii comunicării.
_______________
Viint
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2L Legea aplicabilă contractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
22. Dispoziţii finale
22.1. 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.
22.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
22.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este
dl. Pop Alin, magaziner - Serviciul Administrativ şi Corina Mezei - consilier achiziţii în
cadrul Direcţiei Tehnice- Serviciul investiţii, achiziţii publice, a Primăriei municipiului
Zalău, din punct de vedere al finalizării procedurii de achiziţie.
ACHIZITOR,
MUNICIPIUL ZALAU,
«

FURNIZOR,
S.C. DNS BIROTICA S.R.L.

PRIMAR,^
Ionel Ciun]^

ADMINISTRATOR,
Nicolae Ştefan Dobrin
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SECRE^P^ GENERAL,
Marina Bianpa^azacaş

DIRECT
ECONOMIC,
ec. Mariana Cui

DIRECtOI^ ^NIC,
ing. Dănuţ-Cos 11 Curea
AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,

întocmit: Corina Mezei
DT/SIAP/AP-GVi/] ex.
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr,3, Judeţul Sălaj
Fax.(40)260 661869
Telefon: (40)260,610550
e-nnail: primarla@zalausj.ro
http://wvvw.zalausj,ro

CONTRACT DE FURNIZARE

Municipiul Zalău a semnat în data de 31.01.2019, cu Ministerul Dezvoltiidi
Regionale şi Administraţiei Publice, contractul de finanţare nr. 3688 peiibru
obiectivul de investiţii: “Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Z^lău prin
schimbarea destinaţiei punctului termic P.T. 17”, finanţat în' cadrul Programt lui
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica,
economica si sociala a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. In
baza contractului de finanţare menţionat, s-a încheiat prezentul contract de
furnizare, între:
LPărţile contractante:
1.1 MUNICIPIUL ZALÂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/6lOSfC: lax,:
0260/661869, cod fiscal 4291786, cont cont nr. .R012 TREZ 24A6 8505 0580 ikx, nr.
R028 TREZ 24A6 8505 0580 102X si nr. R044 TREZ 24A6 8505 0580 idsX
deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina Bknea
Fazacaş - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de
achizitor
si>
1.2 SC C&A PHOENIX ART SRL, cu sediul în Braşov , str. Calea Feldioarei r:r. 29
B, jud. Braşov, tel. 0766054448, e-mail: oftă ce@p ho eni x - a r t. ro. cod fiscal RO 30155559,
înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J8/28/2012, cont nr. R046TREZ 1315 069X
XXOl 4148, deschis la Trezoreria Braşov, reprezentată prin lonuţ Constantin Neaga administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte.
■
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2. Definiţii
în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul Juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, închoiat
între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de proluse, în
calitate de furnizor;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denuniite în
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, in biza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţi lor
asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprir.se în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract s.a le
furnizeze achizitorului;
e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea
produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asLsteuţa
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea oWigaţii jcărercre^n fun izorului
1

prin contract;
f) standarde standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, previizuie in
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 esenţiala a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este difeiit, 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 ctitastrife
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nrfi nd
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus, care, ^ră a crea o imposibilitate de executare, face extrem de cosdsliosre
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
/S

3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma şhigtîar
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de coatext
3.2 Tenuenul “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 şi să pună în funcţiune dotări aferente
obiectivului de investiţii: “Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiul Za au
prin schimbarea destinajjiei punctului termic P.T.17”, aferente Lotului ir. 1 Achiziţia de mobilier, cuprinzând produsele detaliate la art. 5.1, în coiifomiitale cu
specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 70348/16.12.2020, cu prevederilor
ofertei postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr.
SCN1080933/11.01.2021, precum şi cu respectarea prevederilor prezentului contraiJ:.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului ce către
achizitor este de 41.162,00 lei fără TVA, respectiv 48.982,78 lei cu TVA, coniicmi
ofertei postate în SEAP în data de 27.01.2021, în cadrul procedurii simxificate
identificată cu nr. SCN1080933/11.01.2021 şi este detaliat după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumire

1

Banei şcolare 1 persoana / mese
individuale

Cant.
(buc)
75

2

Preţ/ buc.

Valoare

lei fără
lei fără TVA
TVA
100,00
7.500,00

’/aioiire
le ciiTVA
S.915,00

Masa profesor (catedra)

3

364,00

1.092,00

1.2^9,48

Scaune (săli clasa)

78

64,00

4.992,00

5.9^0,48

4

Dulap materiale didactice

2

470,00

940,00

1.118,60

5

Mese de birou

3

392,00

1.176,00

1.399,44

Scaune de birou

3

328,00

984,00

1.110,96

Dulap pentru documente

3

470,00

1.410,00

‘r6i7,%

8

Scaune vizitatori

12

68,00

816,00

91 1,04

9

Flipchart

1

277,00

277,00

329,63

10

Masa cu 4 scaune (set)

6

478,00

2.868,00

3.412,92

11

Mobilier de bucătărie

1

1.263,00

1.263,00

1.5(2,97

12

Scaune (sala multifuncţionala)

20

64,00

1.280,00

1.523,20

13

20

196,00

3.920,00

4.6(4,80

14

Mese 4 persoane
recreative/ jocuri)
Biblioteca

1

709,00

709,00

8^3,71

15

Fotolii puf

30

226,00

6.780,00

8.0(-3,20

16

Tabla magnetica

4

370,00

1.480,00

1.7(;i,20

17

Dulap (pt 10 elevi)

5

549,00

2.745,00

3.2(i6,55

18

Cuiere de perete (cu agatatoare
duble)

5

186,00

930,00

1.106,70

TOTAL

41.162,00

48.902,78

2
3

6
7

(activitati

5,2 Preţul produselor include costurile cu transportul acestora şi instalarea/punerea în
funcţiune, la destinaţia indicată de achizitor, respectiv la sediul centrului de zi psrtru
copii, PT17, str. Torentului nr. 42/A, mun.Zalău.
6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare şi punere în funcţiune a produselor, care fac 0'blecr:ul
prezentului contract, după caz, este de 30 zile, începând de la data semnării con;i3ctiuui
de către ambele părţi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţi î a
produselor.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
a. Caietul de sarcini nr. 70348/16.12.2020, elaborat de către achizitor;
b. Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remedk'e ad;.se
până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
c. Propunerea tehnică şi propunerea financiară postate în SEAP în cadrul pro‘ced.frii
simplificate identificată cu nr. SCN1080933/11.01.2021, inclusiv clarifică/ile 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;
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g. Acordul de subcontractare, dacă este cazul;
h. Angajamentul fenn de susţinere, dacă este cazul;
i. Acte adiţionale, dacă există;
j. Alte anexe la contract.
8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune, după caz, pj'odusele
ofertate, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini şi ale propunerii ternii ce,
anexe la prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele ofe:tat2, să
presteze serviciile şi să execute lucrările aferente la standardele şi/sau perfoimanţele
prezentate în propunerea tehnică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor 2 ani, începând :u data
recepţionării lor calitative de către achizitor, pe bază de Proces verbal de reesfţie
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 propriei ate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materiahile,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situa ;iei
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 cantitativ, în termen de maxim 3 ;dle
lucratoare de la data sosirii produselor si calitativ în termen de maxim 15 zile
lucratoare de la montarea şi punerea în funcţiune (după caz) a produselor ie 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 as'imate
prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar furnizorul are obligaţia di; 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/executăte cu
întârziere, în teraien de maxim 30 zile de la data comunicării cuantumului penâlitâţ lor
datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, p.ină
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării plerioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă c j 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 întârz:ern şi
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.^^.^.^,,^,,^
A
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10.4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul arc dreprul
de a notifica administratoml judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea
procedurii de instanţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lîiniiziire.
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 denutţai de
drept.
10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate lionfc rm
prezentului contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespun^ătoaie 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 creptii'.ui
comun,
10.7. în cazul în care părţile suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu
întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de piaţă a produselor
conform art. 9.2, iar a fhmizorului: de furnizare a produselor contractate conform nt.
4,1), debitorul va datora creditorului obligaţiei suma echivalentă procentului de 20 % din
valoarea contractului de furnizare, respectiv 9.796,56 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 nspecţii
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 prcdusele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitoml are obligaţia de a notifica, în scris, fumizomlui, idîiiritgtea
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 respicge nu
va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testare de
furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior Ivvruii
acestora la destinaţia finală
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se voi; fice
la destinaţia finală a produselor.
11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specif caţii: or,
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica pr<!ţiil
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să cor ssoundă
specificaţiilor lor tehnice.
12. Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă fiţă,
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încâ să
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul v i lua în
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a prodiseloi şi
absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
(3) Toate materialele de ambalare a produselor, precum şif4©aţe~m-atepalele--nece3ar€ în
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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 şi de a pune în funcţiune produsele, respectând
nivelul cantitativ şi calitativ contractat, la sediul centrului de zi pentru copii, P""I7, ar.
Torentului nr. 42A, mun.Zalău.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele C5xe
însoţesc produsele:
a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie de confonuitate;
d) instrucţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.
13.3. Documentele specificate la art. 13.2 vor fi prezentate în limba română.
14. Asigurări
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin Doriiact
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozhare şi
livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit, maxim 30 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 surii i oi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proioctaro şi
structura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în conţi a.‘Ct 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 CGinGrţii
normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor, inclusiv punerea în funcţiune de către
furnizor, este cea declarată în propunerea tehnică, începând cu data recepţiei câlitativo şi
punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor la destinaţia finală, 2 ani.
16. Modalităţi de plată
16.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acesteia, în
termen în termen 30 de zile de la data recepţiei calitative şi punerea 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 convon-. piin
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
18. Modificarea contractului
18.1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de
valabilitate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează n:;imai în
cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achi^iile publice,
prin act adiţional.
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18.2. Modificările pot fi dispuse numai de către achizitor, în confon-nîtate şi în hmil ele
cbntractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice moment înaintea earit :rri
procesului-verbal de recepţie, fie direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în ac est
sens, fie printr-o cerere adresată furnizorului de a prezenta o propunere de modificare.
18.3. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final fetal al
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu
furnizorul
18.4. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi procshuri de
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în Lmîlele
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevede ile
referitoare la modificări contractuale din HG nr.395/2016 (art.164 alin.4).
18.5. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei saîe 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.
19. întârzieri în îndeplinirea contractului
19.\. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 30 zile, conibîTn rrt.
6.1 din contract.
19.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă teiti]er-ui de
livrare a produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizifcoru :.ii;
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndep bije a
contractului se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
19.3. în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termeiuhi de
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a soli(hta
penalităţi furnizorului conform prevederilor art. 10.1.
20. Cesiunea
20.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia >au
orice alte obligaţii asumate prin contract.
20.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea prodrxsGor
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 20.2.
21. Subcontractanţi
21.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contrect, d; a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a s-an nat
contractul cu achizitorul.
21.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate conteclele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele Inr de
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract,
21.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzâto ‘ faţă de
furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
21.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta t:u. s:-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nuj^sehimba prc^ml
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contractului şi va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu no lifi::area
acestuia prealabilă..
21.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata jerjllrii
contractului de furnizare, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din
Legea 98/2016.
22, Forţa majoră
.
22.1. Forţa majoră exonerează păiţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asuirate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei rcajore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica ceîdlalte
păi-ţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai m.=B‘e de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drep": a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-intsrese.
25. Soluţionarea litigiilor
23.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate efoiturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadiiil ^u
în legătură cu îndeplinirea contractului.
23.2. 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.
24. încetarea contractului
24.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioaidei de
garanţie a produselor.
24.2. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârzierfj ş: Iară
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndepliniiii culpabile, de către una dintre pEfţi,
a obligaţiilor contractuale.
24.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritc tea
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 interii lui
public. în acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractubi.
24.4 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 c are
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.
25. Limba care guvernează contractul
25.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
26. Comunicări
26.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului (;cnlract,
trebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezenta :.ţii
)
achizitorului, inclusiv direct de către concesionar/utilizator.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, câ: şi în
momentul primirii.
26.2 Comunicările între.părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu candiţia
confinnării în scris a primirii comunicării.
27. Legea aplicabilă contractului
21 A. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
28. Dispoziţii finale
28.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuptir sul
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, ar tetior şi
ulterior încheierii lui.
28.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceerşi fci.rţă
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
28.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contracru :ai,
sunt Adriana Oros, consilier achiziţii - Serviciul achiziţii, investiţii publice din cacrul
Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău şi Florin Moroti, consilier adhiriţii
publice în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău.
Achizitor,
Furnizor,
Municipiul Zalău

SC C&A PHOENIX ART SRL Dra|ov

Primar,
Ionel Ciunt

Administrator,
lonuţ Constantin Neagu

Secrefat general, |
Marîn^fBiahca Fazacaş

Şef Serviciul Financiar /
Contabilitate, Buget, I/
Ec. Margareta Păuşan

"/C’

/

-.■'x
x,(l

V.

-o.

Serviciul de M^nî|orkare Servicii
Comunitare de/Utiitâţi Publice,
ing. Rbdi^Ciurte

Avizat Senviciul Jujridic,

întDG Tîit,

Adriana CTOS
DT/SIAP/AR-AO:. ex
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MUNICIPIUL ZALAU
PRIMAR.
450016-Zalâu, Piaţa luliu N4aniu nr,3, Judeţul Sâlaj
Fa);.(40)260,661869 ,
Telefon: (40)260,610550
e-rnail: primaria@zalausj ro
http.7/w\rtw,zalausj,ro

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr.
/ lhoa2d2j
LPărţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr, 3, tel. 0260-610550; fa < 0260661869,
cod
fiscal
4291786,
cont
nr.
R019TREZ24A6550005{ ^ lio:x;
R035TREZ24A655000580102X; R051TREZ24A655000580103X, deschis la Ti4 ;'.o:reria
Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi ec. Mariana Cuibuş, Director econ t io:ie. în
calitate de achizitor, pe de o parte
si
1.2. SC MOBTECO PRODUCT S.R.L., cu sediul Bucureşti, str. Dolo i itifui,
nr. 27 Sectorul 1, jud. Ilfov, tel. 0212200424, e-mail: office@mobteco.ro. co -I fiscal
(<'>109994, înregistrata ia Registrul Comerţului cu nr. J40/1456/2004, c\i it ar.
cont garanţie c e bană
______________________ , deschis la
la
nr.
execuţie
deschis
adminisb'alp ■ Ana
________________________ reprezentată prin ______
Maria Vetrescu, în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
In prezentul contract următorii termeni vor tl interpretaţi astfel;
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, f .clieiat
între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în : alila:e
de furnizor;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea dentiiiite în
prezentul conhact;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contifctultii,
penti'u îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tumror obligaţiilor asumate prin c iiiitî'act;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cupîiiise în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin conTrăi:! si ie
furnizeze achizitorului;
e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de fur lizarea
produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, ;,;;iste.iiţa
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin lurnizofnl îi prin
contract;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevliiute în
Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
_______ .Ij,..__ _
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g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fi oricâte
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi eseiflali a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferii:. î-.'rin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. CHginea
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 d; ■oreasr
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contrai falir. şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt con|?|:derate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incend.i, inundaţii sau orice alte cr tLstîTofe
naturale, resti'icţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea oefiind
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat foi-ţă majoră un eveniment asemenea |s dor de
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de cos: îsitcare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j.) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la fornja ngul-r
vor include fonna de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de conţi ft.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice a că 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 .Doari
aferente obiectivului de investiţii “Grădiniţa cu program prelungit si cresa.
din cariier
- ..
Meses, str. Alex. Lăpusneanu din municipiul Zalău,, ETAPA I-CREŞA. Coti SMIS
122270- LOT 1- Mobilier pentru grădiniţe, în conformitate cu specific i: iile şi
cerinţele din Caietul de sarcini, cu prevederilor ofertei postate în SEAP în cadrul pn cedării
simplificate, identificată cu nr. SCN 1081448 /28.01.2021, precum şi cu resţinctarea
prevederilor prezentului contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către a:hiz.tor
este de 139.780,17 lei fără TVA, respectiv 166.338,40 Iei cu TVA, conform ofertei
postate în SEAP în data de 22.02.2021, în cadrul procedurii simplificate identificat: cu nr.
SCN 1081448 /28.01.2021 şi este detaliat după cum urmează;
Nr.
crt.
0

1
2
3
4
5

Denumire produs

UM
2

1
Panou info
Dulapuri pentru vestiar
Bancuta
Masă de înfasat
Saltea ingrijire copil

buc
buc
buc
buc
buc

Ca
nt
3
1
11
10
4
4

Preţ i
unitar
Valoare lei
lei (fără î fara TVA
TVA) ;
4

5=3x4

191,10
676.20
15,68
416,50
107,80

191,10
7.438,20
156,80
1.666,00
431,20

2

TVA
lei
6
36,31
1.413,26
29,79
316,54
81,93

ittal lei
(‘

uTVa)

7
2 £ 7,41
8 ? 51.46

>6,59
J182,f4
. jlŢj3
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6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

36
37
38

39
40

(pentm masa de infasat)
Cos de gunoi
Jaluzele
Masa examinare
pediatrica cu dulap
insti-umentar cu usi
Birou
Cuier
Fişier cu 4 sertare
Dulap cabinet medical
Accesorii îngrijire copil
Taisa prim ajutor
Dulap vestiar adulţi
Măsuţe cu două .scaune
Pătuţ pentru creşâ
Saltea
Cazarmament (imaturi ca,
lenjerie patut)
Dulap cu poliţe
Gratar din lemn
Măsuţe 60x5.3x42cm
Scaune mici (19 x 26 x
21 cm)
Dulap pentru jucării
Birou + corţo sertare cu
cheie sala de giaipa
Scaun birou
Perdea -t- draperie şina
tavan + accesorii
Jucării
Covor

Apărători priză
Apărători colturi
Rafturi pentru carii
Antepremergator din
lemn
Scaun inalt cu tava copii
Oliţe
Masă consiliu
Scaune cu spatar
Dulap fişet
Canapea 2 locuri
Banca vestiar- adulţi
TOTAL

buc

19

mp

85

buc

1

69,19
83,55

1.314,61
7.101,75

249,78
1.349,33

6439
8 51.08

1.256,85

1.256,85

5
1
2
1

1 •95.65
95.72

923,65

4.618,25

buc
buc
buc

5
14
2
1

93,10
975,59
1.110,34

1.303,40
1.951,18
1.110,34

238,80
877,47
2
247,65
370,72
210,96

buc

5

269,50

1.347,50

256,03

1 603.53

buc

1

3.476,55

3.476,55

660,54

4 37.09

buc
buc

1
1

467,22
151,90

467,22
151,90

88,77
28,86

5,99
i0v76

buc
buc

56
56
11

485,10
116,03

27.165,60
6.497,68

5.161,46
1 .234,56

3: 112^,06
7 3Z24

2
3
6

63,70
377,30
151,90
228,83

7.134,40
1.131,90
911,40
4.118,94

1-355,54
215,06
173,17
782,60

8 89.94
1 46.96
1 84.57
4 01.54

3.180,10
4.656,96

604,22
884,82

3 84.32
5 41.78

buc

buc

51.05
2L90
21.30

buc
buc
buc

18

buc

55

buc

16

57,82
291,06

buc

4

423,36

1.693,44

321,75

buc

13

196,00

2,548.00

484,12

2 15.19
3 '32.12

mp

90

.set
buc
buc
buc
buc

4
4
4
4
2

112,70
5.224,63
840,84
7,01

10.143,00
20.898,52
3.363,36
28,04

1.927,17
3.970,72
639,04
5,33
32,77
. 38,73

1 )7C,17
2‘\ 169,24
4 02.40
3,37
> 5,25
12,57

buc

3

buc

43,12

n2,48

101,92

203,84

2

199,43
107,80

598,29
215,60

buc

55

18,87

1.037,85

40,96
197,19

buc
buc

2
23

478,24
113,19

956,48
2.603,37

181,73
494,64

buc

2
1
8

1.094,17
2.021,25
291,06

buc
buc

2.188,34
2.021,25
2.328,48
139.780,17

' t

1,97
1.6,56

113,68

415,78
384,04
442,41
26.558,23

1

35.04

38.21
3
2
2
2
16

98.01

04.12
05.29
70.89
3:^,40

5.2 Preţul contractului include costurile cu transportul, montajul si punerea in fun |iui:s a
produselor la destinaţia finala indicata de achizitor, respectiv Cresa Meses, cart. IM | eş, si'
-/
Al. Lapuşneanu, nr. 6 din municipiul Zalău.
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6. Durata contractului
6,1. Temenul de furnizare, montare şi punere în funcţiune a produselor care tac j):i.ecfal
prezentului contract, este de 30 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de ,Y.raa«,
de către Municipiul Zalau.
6.2. Având in vedere ca achiziţionarea dotărilor cuprinde inclusiv montaju. a pstcra,
furnizarea produselor care fac obiectul acestei achiziţii este condiţionala de tem i lul de
finalizare de către constructor al obiectivului de investiţii “Grădiniţa cu p/ gmm
prelungit si creşa, din cartier Meses, str. Aiex. Lăpuşneanu din municipiu Zalău
ETAPA I-CREŞĂ” Cod SMIS 122270.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt;
a. Caietul de sarcini, elaborat de către achizitor;
b. Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remedien acase
până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
c. Propunerea tehnică şi propunerea financiară posta:e în SEAP în cadrul pr: cedării
simplificate identificată cu nr. SCN 1081448 /28.01.2021, inclusiv clarificgi ile d in
perioada de evaluare;
d. Documentul privind garanţia de bună execuţie, daea este cazul;
e. Certificate de confonuitate, de calitate si de garanţie;
f Acte adiţionale, dacă există;
g. şi alte anexe la conti'act.
8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele oier ,ate. in
confonuitate cu prevederile Caietului de sarcini şi ale propunerii tehnice, i, lexe la
prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele ofertate, să| iresieze
serviciile şi să execute lucrările aferente la standardele şi/sau performanţele prezi ■tate în
propunerea tehni că.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor 2 ani. începând cu data ree4| iorarii
lor calitative de cărte achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă şi ţlt iieis în
funcţiune.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din 'ncălcarea unor drepturi de p.T|j )rietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, mal rialele.
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; |
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia si naţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caiemlui de sarcini întocmit B cărtre
achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul Se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 1 de zile
calendaristice de la livrarea şi punerea în funcţiune a acestora de către furnizor, Io ca: ia
indicata de achizitor.
WMf/JJ
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9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 3( de sile
de Ia data recepţionârii lor calitative.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească ob gaţiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul de a plâd
achizitorului, cu titlul de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală dc 0,15%
pe zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate sau realizate cu întârziere, în ermen
de maxim 30 zile de la data comunicării penalităţilor datorate. Penalităţile vor fi
calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea ef: etivăa
obligaţiilor.
10.2. - în cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul c iivaiit,
atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o k)tă de
0,15%/zi întârziere din plata neefectuată la termen.
10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă Ireptul
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în mtârzierc şi tară
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 ireftul
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la dese liderea
procedurii de instanţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de fii nizăre.
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în tenm i 1 de 30
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denii :ţat de
drept.
10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate i mferm
prezentului contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunz i ioars a
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în cp 'idilifle
art. 10.1, 10,2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile cieptniui
comun.
10.7. în cazul în care părţile suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndepl urn ai
întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a prn hisebr
conform art, 9.2, iar a furnizorului: de furnizare a produselor contractate conform i :. 4 1),
debitorul va datora creditorului obligaţiei suma echivalentă procentului de 20 % din
valoarea contractului de furnizare, respectiv 33.267,68 lei, reprezentând daune-i Tsterese
contractuale.
Clauze specifice
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi ii specţii
preliminare, la sediul fumizomlui/producătorului înainte de livrarea produselor la d 5 dinaţia
finală stabilită de achizitor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa p:< «dusele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, ide 'titartea
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 resţ nge nu
va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi tes ăte ce
furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării i :e.sîDTa
la destinaţia finală
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei căli ta ti ve se voi: Jăcedă
Vizai
destinaţia finală a produselor.
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11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specifi iţiilo.r,
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, tară a inoditic; preţTil
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de , a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corc iDUhcă
specificaţiilor lor tehnice.
12. Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă fi: i, fată
limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât şa ijungâ
în bună stare la destinaţia finală.
(2) în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua tn
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la cestinaţia finală a produselor şi bse.ita
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
(3) Toate materialele de ambalare a produselor, preeum şi toate materialele nec( fiare în
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în prop r iietaîea
furnizorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra, de a monta şi de a pune în luneţiune pr< i lusek,
respectând nivelul cantitativ şi calitativ contractat, la Cresa Meses cart.. Meses str Al
Lapusneanu, nr. 6 din municipiul Zalau.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitomlui documente! s care
însoţesc produsele:
a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) instrucţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.
14. Asigurări
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin ( - mtraet
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi 1 ivrare.
în funeţie de termenul comercial de livrare convenit.
15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că procusele furnizate prin contract silit 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 ase i jenea.
furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre produsele furnizate prin con : act nu
va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau sau oricărei alte acţi i .ni sau
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor, 2 ani, începând cu data recepţiei ct' itative
şi punerii în funcţiune 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 dî
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De
garanţia de bună execuţie se constituie prin virament .bancar sau printr-un instruT
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o soch
i
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asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. în cazul în care valoarea g = ranţiei
de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei, autoritatea contractantă are drept j 1: de a
accepta constituirea garanţiei acesteia prin depunerea la caserie a unor sume în nun| car în
situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de g; an tar 2
emis’de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei scii ăbrii ds
garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se va face doar cu acorc t 1 sais
al achizitorului. Prevederile, tennenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare relxiie
să fie în concordanţă cu prevederile contractului de furnizare şi cu prevedeţi 2 HG
395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuţsi liderea
unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a instrumen ■ iJui de
garantare de către achizitor.
16.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din If cturile
emise pentru livrările efectuate, situaţie în care furnizorul are obligaţia de a dese ide un
cont la dispoziţia autorităţii contractante, la Trezoierie. Suma iniţială care se deţ I :ne ds
către contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, far E TVA,
Pe parcursul îndeplinirii eontractului, autoritatea contractantă urmează să alimente: L acest
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, ; jlnâ la
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
16.3. (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de livrare a p.rc cluselcr
contractate, precum şi pentni orice motiv (inclusiv forţa majoră), furnizorul are obli ] aţi a de
a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare pr.c ) un gini
contractului de furnizare, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a LCtul'ji
adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data. <|||;ţ.irârîi
celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de livrare şi până la scianarea
procesului verbal de recepţie finală,
16.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună exerifie. în
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau e .xecută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei petenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica ace lucru
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu aai fost respectate. în situaţia e> (cutării
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, concactantul are obligaţia de a i^întregi
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat
16.5. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie pui i ică se
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia : e b'jnă
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în .maxit : 5 zile
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
16.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui eonform art 42 alin. (1) din HG nr. 3 ) 5/2016
în cel mult 14 zile de la data plăţii facturii finale, dacă autoritatea contractantă nu :i rid.cat
până la acea data pretenţii asupra ei.
17. Modalităţi de plată
17.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, in contul de Trezorerie al ace; Qia m
termen în tennen 30 de zile de la data recepţiei calitative şi punerii în fum m:n2 a
produselor.
18. Amendamente
18;1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a loh\'eiii
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
________
V/za
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18.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndepliniri, contractului, de a conve : , pr m
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de mocificări ale legii.
J9. Modificarea contractului
19.1. (1) Modificările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitaf; şi în
limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice t]i]»nient
înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie, fie direct printr-o instrucţiune ei: isă de
achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată executantului de a preî( nta o
propunere de modificare.
19.2. In cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/utel al
contractului, achizitoail va încheia, din motive de anga^ment legal, un act adiţio ial cu
executantul.
19.3. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi pr()'e.diiri
de atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contracti. ui. în
limitele dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 d:n Legea nr. 98/2016, corobo pte ai
prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr.395/2016 (art. 164 aliii 4).,
19.4. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie pudică în cursul perioadei ;ale de
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Leup nr.
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduii de atribuire.
(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1", achizitorul are dreptul de a
denunţa unilateral contractul.
A

I

20, întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 30 zile lucratoire de
la data emiterii ordinului de livrare, de către Municipiul Zalau, conform ait, ! 1 cin
contract.
20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul dellivrcre
a produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; mod icarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se ace cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
20.3. In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termen lui de
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a plicită
penalităţi furnizorului conform prevederilor art. 10.1.
21. Cesiunea
21.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garai: ta sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
21.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloai-ea pro usdor
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Ci^il.
21.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numari după operarea unei ces pm cu
respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.
22. Subcontractanti
»
22.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontcacteazâ părţi din contrac de a
încheia contracte cu subconti-actaiiţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a imnaî
contractul cu achizitorul.
22.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate con! actele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcoutractanţilor, cUf-dăteJ#'- br—d.esf
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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 mde} neşte
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de .furn|| or de
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
^
22.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-ajnţ iplini'.
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contrac lui şi
va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prea ibilâ.
22.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata d lulâi'ii
contractului de furnizare, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) dii Legea
98/2016.
23. Forţa majoră
.
Forţa
majoră
exonerează
părţile
contractante
de
îndeplinirea
obligaţiilor
asum i te pem
23.1,
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei maj) e, dai'
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până ^a apariţia acesteia.
23.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilal: pari:,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la di > oziţie
în vederea limitării consecinţelor.
.
„
.
23.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai : are de
6 luni. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte păi^ţi încetarea de plin rept; a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-inten i
24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale a 11 ia bilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadn sat in
legătură cu îndeplinirea contractului.
24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi fuini.| irul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate so. i ii ta c a
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Româ nia.
25. încetarea contractului
25.1. Contractul de furnizare produse produce efecte p.ână la data expirării perii iade: ce
garanţie a produselor.
25.2. ’ Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârzief( şi Iară
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre păr|i„ a
obligaţiilor contractuale.
25.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către ai| iritătea
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au ;utiit fi
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea c [luzelor
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fî contrară interesulu i aublic.
în acest caz,
:
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din ( oniract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
25.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către at i fâritatea
contractantă In cazul unor decizii ale Cui'ţii Europene de .Justiţie sau în cazul n care
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.
26. Limba care guvernează contractul
26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
9
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27. Comunicări
21.\ (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentrilui co; itrant.
h-ebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizi'C' ruî'ji..
inclusiv direct de către concesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în nxinientul transmiterii, câ şi îr.
momentul primirii.
27.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu ci: idiţii.
confirmării în scris a primirii comunicării.
28. Legea aplicabilă contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cr f:'insul
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, ant ii lor şi
ulterior încheierii lui.
29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceea p forţă
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
29.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contrf |tubî,
este ing. Maria Brudasca , inspector de specialitate - Serviciul achiziţii investiţii pub : ce cin
cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.
FURNIZOR,
ACHIZITOR,
SC
MOBTECO
PRODUCI .R-L
MUNICIPIUL ZALAU^
ADMINISTRATO
PMMAR,
Ana Maria Vetresi
Ionel Ciunt

m

DIRECŢIA EC^OMlS^yi^
Şef sţiv^iu fina^iar
contabilita
ec. Margareta^Puşan

DIRECŢIA TONICA
Şef serviciu de moni^orl^ r|e servicii
comunitare de utilitaţLpJmice,
ing. Rodica Crrarte

SERVICIUL JURIDIC,
Rodica Pon

înlocmit, ing. Brudasca Maria,
Dl'/SIAP/PA/BM/3ex
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CONTRACT DE FURNIZARE

Municipiul Zalău a semnat în data de 31.01.2019, cu Ministerul Dezvoltă rii
Regionale şi Administraţiei Publice, contractul de finanţare nr. 3688 jljen ru
obiectivul de investiţii: “Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalaiiprin
schimbarea destinaţiei punctului termic P.T. 17”, finanţat în cadrul Progrilmuiui
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile. Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerare j flzîlca,
economica si sociala a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, In
baza contractului de finanţare menţionat, s-a încheiat prezentul conti’g ct de
furnizare, între:
1. Părţile contractante:
1.1 MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I, Maniu, nr. 3, telefon: 0260/61055 Oi; fîx;
0260/661869, cod fiscal 4291786, cont cont nr. R012 TREZ 24A6 8505 0580 lOlX, Qr,

R028 TREZ 24A6 8505 0580 102X si nr. R044 TREZ 24A6 8505 058l)j îOfeX
deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina Brânca
Fazacaş - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în ca iia:e de
achizitor
şj

1.2 SC MADCIB COMERŢ SRL, cu sediul în localitatea Asinip, comuna Lppadsa
Nouă, str. Principală, nr.
120, jud. Alba, tel. 0757790658,
iii;
madcib.coraert@gmail.com, cod fiscal RO 40735052, înregistrat la Registrul Cohferiijîui
cu nr. Jl/633/2019, cont nr. RO90 TREZ 0045 069X XXOO 2800, deschis la Trăzcre rta
Alba, reprezentată prin Camelia Maria Târziu - administrator, în calitate de fiirnîzDr,
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 demmiii:e în
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, in bfiza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cup.ii:n&e 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 fu iriza -ea
produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punejeaJp funcţiune, csis:e jţa
A

tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin funiizcrii'.ui
prin contract;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevlznte în
Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt faDiicate
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţiala 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 dftbre iză
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contra ciuiui şi
!
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt conjsideijcte
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte ctfaMtrfe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefi nd
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemensâ cglor
de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de cos:iki:o r:.re
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 sin.gilar
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucm este peiTnis de co itext
3.2 Tennenul “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

"

■ iw,.

4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune dotări îfîreirte
obiectivului de investiţii: “Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiui[Zal au
prin schimbarea destina{3iei punctului termic P.T.17”, aferente Lotului iiL 3 Achiziţie de electrocasnice, cuprinzând produsele detaliate la art. 5.1, în confornii"ale cu
specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 70348/16.12.2020, cu prevederilor
ofertei postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată du nr.
SCN1080933/11.01.2021, precum şi cu respectarea prevederilor prezentului contract
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentm îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului ce căb-e
achizitor este de 6.787,00 lei fără TVA, respectiv 8.076,53 lei cu TVA, conform afeitei
postate în SEAP în data de 26.01.2021, în cadrul procedurii simplificate identif cată cu
nr. SCN1080933/11.01.2021 şi este detaliat după cum urmează:
Nr.
crt.
1

Denumire

Cant.
(buc)

Frigider

1
2

Preţ/ buc.

Valoare

lei fără
lei fără TVA
TVA
1.299,00 ^-'m9,00

yliloa re
lei ialVA
1.54 5,81

2

Aragaz electric cu cuptor electric

1

1.499,00

1.499,00

3

Maşina de spalat vase

1

1.799,00

1.7.99,00

â. 1^0,81

4

Maşina de spalat rufe

1

1.755,00

1.755,00

■ :k.083,45

5

Hotă de bucătărie (cu montaj)

1

435,00

435,00

5 7,65

TOTAL

6.787,00

8.076,53
A

5.2 Preţul produselor include costurile cu transportul acestora şi instalarea/piui^rea m
funcţiune, la destinaţia indicată de achizitor, respectiv la sediul centrului de zi pef tru
copii, PTl7, str. Torentului nr. 42/A, mun.Zalău.
.
6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare şi punere în funcţiune a produselor, care fac obiec tul
prezentului contract, după caz, este de 10 zile, începând de la data semnării conrăcttlui
de către ambele părţi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de gărciiĂic a
produselor.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
a. Caietul de sarcini nr. 70348/16.12.2020, elaborat de către achizitor;
b. Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remedieie aditse
până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
|
c. Propunerea tehnică şi propunerea financiară postate în SEAP în cadrul pr ocedurii
simplificate identificată cu nr. SCN1080933/11.01.2021, inclusiv clarificăriJe îin
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. Alte anexe la contract.
8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune, după caz, pibdusrie
ofertate, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini şi ale propunerii iehnice,
anexe la prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele ofeitite, să
presteze serviciile şi să execute lucrările aferente la standardele şi/sau perfornanţrie
prezentate în propunerea tehnică.
8.3. Fumizoml se obligă să acorde garanţie produselor 2 ani, începând ci data
recepţionării lor calitative de către achizitor, pe bază de Proces verbal de ::q cep p e
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 prcpjtistîte
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, matbiliakle,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele aphfei^îpnate;
3

ym

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia sîtuaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de-ciure
achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele cantitativ, în termen de maxi ai 3 zile
lucratoare de la data sosirii produselor si calitativ în termen de maxim 15 ziie
lucratoare de la montarea şi punerea în funcţiune (după caz) a produselor ie către
furnizor.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în terme n 30 de
zile de Ia data recepţionării lor calitative.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. In cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile îsufiaate
prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar furnizorul are obligaţia dc a p Iti
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/execiitiate cu
întârziere, în termen de maxim 30 zile de la data comunicării cuantumului penal tăţj lor
datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, piină
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării pcfioaiei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cii o
cotă procentuală de 0,1.5% pe zi , întârziere din plata neefectuată la termen, pană 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 întâ 'zien: 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 drep tul
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în tennen de 3 luni de la descf ide .•sa
procedurii de instanţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de ■iîlrnizare,
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în tei men de
30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denuiiţat de
_,
drept.
10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate cqiifo rin
%
^^^Drezentului contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzifoar a
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în cotadiţ ile
art. 10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile drepţi]Ini
comun.
10.7. In cazul în care părţile suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndepl mirii cu
întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a prc duselor
conform art. 9.2, iar a furnizorului: de furnizare a produselor contractate conforn: art.
4.1),. debitorul va datora creditorului obligaţiei suma echivalentă procentului de 20 % <in
valoarea contractului de furnizare, respectiv 1.615,31 lei, reprezentând daune- interose
contractuale.
A
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Clauze specifice
ÎL Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitoml, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi nspezţii
preliminare, la sediul furnizorului/producătomlui înainte de livrarea prodiuelor la
destinaţia finală stabilită de achizitor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica confomiitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identftatea
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 respibge 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 ivruii
acestora la destinaţia finală
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vorf ice
la destinaţia finală a produselor.
11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specif caţii or,
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 pentm ca produsele să corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
I

W

72. Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Fumizoml are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă fa:ă,
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încâl să
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii fumizoml 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.
1
(3) Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesaj*e în
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprr^a tea
flimizomlui.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Fumizoml are obligaţia de a livra şi de a pune în funcţiune produsele, respectând
nivelul cantitativ şi calitativ contractat, la sediul centmlui de zi pentm copii, PT 7, 5tr.
Torentului nr. 42A, mun.Zalău.
13.2. La livrarea produselor, fumizoml va transmite achizitomlui documentele c ne
însoţesc produsele:
a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie, de conformitate;
d) instmcţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.
13.3. Documentele specificate la art. 13.2 vor fi prezentate în limba română.

, \jm
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14, Asigurări
14,1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin cpnt act
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depodjtare şi
livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit, maxim 10 de la cata
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 sun: noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectarî şi
stmctura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contrabt. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre produsele lurrJsate
prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor şau ^u
oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în cjoociţii
nonnale.
!
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor, inclusiv punerea în funcţiune db câTe
furnizor, este cea declarată în propunerea tehnică, începând cu data recepţiei calitiitiv î Şl
punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor la destinaţia finală, 2 ani.
16. Modalităţi de plată
16.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, m
termen în teimen 30 de zile de la data recepţiei calitative şi punerea în funcţiimo a
produselor.
. /V

17. Amendamente
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului,, de a cbnveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
17.2. Păi-ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conv îilii, i;Fin
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

0
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18. Modificarea contractului
18.1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei Scile 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 publi|ce,
prin act adiţional.
18.2. 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 emtiîrii
procesului-verbal de recepţie, fie direct printr-o instmcţiune emisă de achizitor în acest
sens, fie printr-o cerere adresată furnizorului de a prezenta o propunere de modificare.
18.3. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/tital al
contractului, achizitoml va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţ onal :u
furnizorul.
18.4. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conv mi
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceCmâ 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 pre şederile
!
referitoare Ia modificări contractuale din HG nr.395/2016 (art. 164 alin.4).
18.5. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sa_e de
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din- Le^ea
^
98/2016 .se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.
' im6
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(2) In situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitoml are dreptul d^ a
denunţa unilateral contractul.
A

19. întârzieri în îndeplinirea contractului
19, \. Furnizorul are obligaţia de a respecta teiinenul de furnizare de 10 zile, conrbrm art.
6.1 din contract.
19.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, fumizoml nu respectă terrf enul de
livrare a produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului;
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplipin-e a
contractului se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
19.3. In afara cazului în care achizitoml este de acord cu o prelungire a terme luLii de
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitomlui de a solicita
penalităţi furnizomlui conform prevederilor art. 10.1.
A

20. Cesiunea
20.1. Cesiunea nu va exonera fumizoml de nici o responsabilitate privind garanţi.a jau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
20.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cestuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 20.2.
21. Subcontractanţi
21.1. Fumizoml are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contrac;, d: a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a sejunat
contractul cu achizitoml.
1
21.2. Fumizoml are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate coijitract ele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele ar de
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
21.3. Fumizoml este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul îh C'ie
îndeplineşte contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin ră.spuiizăto: fată de
furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
21.4. Fumizoml poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta jnu si-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul
contractului şi va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiamlui şi cu noi alica *03
acestuia prealabilă.
21.5. Fumizoml are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata .(leral|rii
contractului de furnizare, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi ^5i lin
Legea 9.8/2016.
t

22. Forţa majoră
22.1. Foifa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor âsunarte
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei ni ere,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica c sţerlc fte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care î: kai! la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
7

22.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai măre de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin îli'ep: a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde.celeilalte daune-intsrese.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1. 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 >au
în legătură cu îndeplinirea contractului.
23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorni şi furnincral .au
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate so ici:a Ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din RomâniiL
24. încetarea contractului
24.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioudsi de
garanţie a produselor.
24.2. 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 dinlre părţij
a obligaţiilor contractuale.
|
24.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către audritatea
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au pluni: fi
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea cleuzetor
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interii lui
public. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespuiiză:oîre
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contracta uî.
24.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către au:orifai3ea
contractantă în cazul unor decizii ale Cuifii Europene de Justiţie sau în cazul îjn C3re
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.
25. Limba care guvernează contractul
25.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
26. Comunicări
26.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contrE.ct,
trebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către repreSiCpianţii
achizitomlui, inclusiv direct de către concesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, elf şi în
momentul primirii.
26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu :o.i:d:ţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
27. Legea aplicabilă contractului
'^—2^. 1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
28. Dispoziţii finale
28.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cupr.nîul
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterio::- şi
ulterior încheierii lui.
28.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi foită
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor
8

28.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării cont^acln ui,
sunt Adriana Oros, consilier achiziţii - Serviciul achiziţii, investiţii publice din cadrul
Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău şi Florin Moroti, consilier aohiziţii
publice în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău.
Achizitor,

Furnizor

Municipiul Zalău

SC MADCIB COMERŢ SRL A sin ip

Primar,
Ionel Ciunti

Administrator,
Camelia Maria Târziu
f-ş

Secretajp^eii eral^
MarinaxBianca Fazacaş

Şef Serviciul Financiar
Contabilitate, Buget,
Ec. Margareta Păuşan

m

\\
■

/
I
>%i-k

yy

Serviciul de Moniţ^j^i^are Servicii
Comunitare de
taţi Publice,
ing. RodicyyGihrte

Avizat Servi''* il Juridic,
f’M'

*nfe)c -ajl,
Ac ri U13 C Ifos
DT/SIAP/At’-AO ;i ex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr,3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260,610550
Fax,{40)260 661869
http://www,zalausj,ro
e-mail: primaria@zalausj,ro

krcRwzi

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr.lUU, /11. OH. I0l(^
Municipiul Zalău a semnat în data de 31.01.2019, cu Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, contractul de fînanţare nr. 3688 pentru
obiectivul de investiţii: “Amenajare centru de zi pentm copii în municipiul Zalău prin
schimbarea destinaţiei punctului termic P.T. 17”, finanţat în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica,
economica si sociala a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. In
baza contractului de finanţare menţionat, s-a încheiat prezentul contract de
furnizare, între:
LPărţile contractante:
1.1 MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/61055C; fax:
0260/661869, cod fiscal 4291786, cont cont nr. R012 TREZ 24A6 8505 0580 lOlX, nr.
R028 TREZ 24A6 8505 0580 102X si nr. R044 TREZ 24A6 8505 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
Ş'

1.2 SC MADCIB COMERŢ SRL, cu sediul în localitatea Asinip, comuna Lopadea
Nouă, str. Principală, nr. 120, jud. Alba, tel. 0757790658, e-mail:
madcib.comert(ggmail.com, cod fiscal RO 40735052, înregistrat la Registrul Comerţului
cu nr. Jl/633/2019, cont nr. RO90 TREZ 0045 069X XXOO 2800, deschis la Trezoreria
Alba, reprezentată prin Camelia Maria Târziu - administrator, în calitate de furnizor,
pe de altă parte.
2. Definiţii
In prezentul contract următorii tenueni vor fi inteipretaţi 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) sein/icii •• servicii a|fei:eni.eJ^*;ăfii4^duselor, respectiv activităţi legate de furnizarea
/mat
1

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 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 foima de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Temienul “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 dotări aferente obiectivului de investiţii:
“Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiul Zalau prin schimbarea
destinaţiei punctului termic P.T.17”, aferente Lotului nr. 4 - Achiziţie de veselă şi
alte dotări, cuprinzând produsele detaliate la art. 5.1, în conformitate cu specificaţiile şi
cerinţele din Caietul de sarcini nr. 70348/16.12.2020, cu prevederilor ofertei postate în
SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr. SCN1080933/11.01.2021,
precum şi cu respectarea prevederilor prezentului contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către
achizitor este de 6.522,00 lei fără TVA, respectiv 7.761,18 lei cu TVA, conform ofertei
postate în SEAP în data de 26.01.2021, în cadrul procedurii simplificate identificată cu
nr. SCN1080933/11.01.2021 şi este detaliat după cum urmează:_____
Preţ/ buc.
Valoare
Valoare
Nr.
Denumire
Cant.
lei fără
lei fără TVA
lei cu
crt.
(buc)
TVA
TVA
Farfurii
intinse,
opal
alb
~
25
cm
50
. 9,00
450,00
535,50
1
Farfurii adanci, opal alb ~ 20 cm
^ 50
8,00
400,00
476,00
2

Farfurii mici, opal alb ~ 18 cm

50

7,00

350,00

416,50

50

6,00

300,00

357,00

50

11,00

550,00

654,50

6

Set tacâmuri inox (furculiţa, cutit,
lingura)
Pahare de apa, sticla transparenta ~
250 ml
Carafa sticla/opal alba ~ 1,5 1

15

25,00

375,00

446,25

7

Castron/supiera, opal alb ~ 3 1

15

55,00

825,00

981,75

8

Platou oval, opal alb -35x25 cm

15

35,00

525,00

624,75

9

Solniţa (set), sare + piper,
capac inox ~ 40x70 mm
Cutit de bucătărie mare,
mâner inox, - 32 cm
Cutit de bucătărie mic,
mâner inox, ~ 25 cm
Polonic supa, inox - 0.2 1,

sticla cu

15

15,00

225,00

267,75

lama si

3

89,00

267,00

317,73

lama si

3

45,00

135,00

160,65

~38 cm

15

19,00

285,00

339,15

25

25,00

625,00

743,75

2

185,00

370,00

440,30

8

105,00

840,00

999,60

6.522,00

7.761,18

1

4
5

10

11
12
13
14
15

Fete de masa, 100% bumbac, alb
-140x140 cm
Trusa prim ajutor fixa (de perete) 87 componente
Extinctor cu pulbere , tip p6
(greutate 6 kg, lungime jet 4 m,
descărcare 12 s)

TOTAL

5.2 Preţul produselor include costurile cu transportul acestora la destinaţia indicată de
achizitor, respectiv la sediul centrului de zi pentru copii, PT17, str. Torentului nr, 42/A,
mun.Zalău.
6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare a produselor, care fac obiectul prezentului contract, după caz,
este de 10 zile, 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. 70348/16.12.2020, 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. SCN1080933/11.01.2021, 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., Alte anexe la contract.
3
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8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, produsele ofertate, în conformitate cu prevederile
Caietului de sarcini şi ale propunerii tehnice, anexe la prezentul contract.
8.2. Furnizoml se obligă să furnizeze produsele ofertate, la standardele şi/sau
performanţele prezentate în propunerea tehnică.
8;3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor 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.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele cantitativ, în termen de maxim 3 zile
lucratoare de la data sosirii produselor si calitativ în termen de maxim 15 zile
lucratoare.
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. In 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. - In 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®/o pe zi întârziere din plata neefectuată la temien, 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. - In cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitoml 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.
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10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile
art. ro.l, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului
comun.
10.7. In cazul în care părţile suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu
întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor
confonu 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 1.552,24 lei, reprezentând daune-interese
contractuale.
A

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
pentiTi 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 tes:ate 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 pentm 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
fumizomlui.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Fumizoml are obligaţia de a livra produsele, respectând nivelul cantitativ şi
calitativ contractat, la sediul centrului de zi pentru copii, PT17, str. Torentului nr. 42Â,
mun.Zalău.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmiţe--achizitQfnh3i==ifccumentele care
j/mî
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însoţesc produsele;
a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) instrucţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.
13.3. 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, începând cu data recepţiei calitative, după livrarea lor la destinaţia
finală, 36 luni.
16. Modalităţi de plată
16.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în
ternien în termen 30 de zile de la data recepţiei calitative a produselor.
17. Amendamente
17.1. Păi-ţile 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. Modificarea contractului
18.1. 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.
18.2. 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
procesul.ui-verbal de recepţie, fie direct printr-o instmcţiune emisă de achizitor în acest
sens, fie printr-o cerere adresată furnizorului de a pi'ezenta o propunere de.modificare.
18.3. In 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 adiţional cu
furnizorul.
18.4. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia. fără organizaiţe^n^rntri proceduri de
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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).
18.5. (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.
19. întârzieri în îndeplinirea contractului
19A, Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 10 zile, conform art.
6.1 din contract.
192. 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.
79.3. în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului conform prevederilor art. 10.1.
20. Cesiunea
20.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
20.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 20.2.
21. Subcontractanti
21.1. 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.
21.2. 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.
21.3. Furaizoml 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.
21.4. 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.
21.5. 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.
y
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22, Forţa majoră
22.1. Forţa majoră exonerează păi-ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.2. 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.
22.3. 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 la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.4. 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.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1. 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.
23.2. 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.
24. încetarea contractului
24.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de
garanţie a produselor.
24.2. 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.
24.3 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.
24.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă în cazul unor decizii ale Cuifii Europene de Justiţie sau în cazul în care
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.
25. Limba care guvernează contractul
25.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
26. Comunicări
26.1 (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.
26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau .e-rnail._cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
J
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27. Legea aplicabilă contractului
27.1. Contractul va fi inteipretat confomi legilor din România.
28. Dispoziţii finale
28.1. 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.
28.2. 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.
28.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului,
sunt Adriana Oros, consilier achiziţii - Serviciul achiziţii, investiţii publice din cadrul
Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău şi Florin Moroti, consilier achiziţii
publice în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău.
Achizitor

Furnizor,

Municipiul Zalău

SC MADCIB COMERŢ SRL Asinip

Primar
Ionel Ciuiît|>»|^

Administrator,
Camelia Miaria Târziu

Secr^i^general,
Marina'^ianca Fazacaş

Şef Serviciul Financiar
Contabilitate, Buget,
Ec. Margareta Păuşan

/
/

IMc
'■V-

<5?

dc-'' /

V

/

/
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Serviciul de Moni raare'l Servicii
Comunitare de I lăţi Publice,
ing. Rodică^Ciurte

Avizat Seiptdciul Jumdic,
întocmit,
Adriana Oros
DT/SIAP/AP-AO 3 ex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Fax..(40)260.661869
Telefon: (40)260.610550
0-mail: primaria@zalausj ro
tutp://www.zalausj.ro

CONTRACT DE FURNIZARE

l.Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fa.x 0260-,
661869,
cod
fiscal
4291786,
cont
nr,
R019TREZ24A655000580101X;
R035TREZ24A655000580102X; R051TREZ24A655000580103X, deschis la Trezoreria
Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi ec. Mariana Cuibuş, Director economjic, în
calitate de achizitor, pe de o parte
si
1.2 SC Conţi Grup SRL Bucureşti, 3lr Chililei. nr.2, Seclorl. mun.Bucure.stij^: Cod
postai 0I2381, telefon 0212121177, e-mail: claudia.radu(@contigi-up.ro,cod fiscal
1350297], înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J40/1 Ol 32/2000 , cont nr. cont nr.
R059TR.EZ7005069XXX003177 , deschis la TREZORERIA MUN BUCUREŞTI
cont garanţie de bună execuţie nr.
___ , deschis la
________________________ reprezentată prin
, administrator
Gheorghe Gabriel Mihai Ailoae, în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
In prezentul contract unnătorii tenueni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat
Între o autoritate confractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în caUtate
de furnizor;
i
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 contr.icl;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract sl 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 telinică;
g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţia.ă a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care eşfe'dif^ELj'pfilf"'
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caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Orig.nea
produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
h) destinaţie finală - locul unde fumizonjl 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 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 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la fonna singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucm este permis de contexi.
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 „Dotări
aferente obiectivului de investiţii “Grădiniţa cu program prelungit si creşa, din cartier
Meses, str. Alex. Lăpuşneanu din municipiul Zalău,, ETAPA I-CREŞĂ Cod SMIS
122270- Lot nr, 2: Dotări mobilier si echipamente de bucătărie, în conformitate cu
specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini, cu prevederilor ofertei postate în SE.AP în
cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr. SCN 1081448 /28.01.2021, precum si cu
respectarea prevederilor prezentului contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor
este de 92.961,64 lei fără TVA, respectiv 110.624,35 Iei cu TVA, conform ofertei postate
în SEAP în data de 22.02.2021, în cadrul procedurii simplificate identificată cu m*. SCN
1081448 /28.01.2021 şi este detaliat după cum urmează:
Preţ

Nr.
crt.
0
1
2
3
4

Valoare lei
fara TVA

TVA
lei

5=3x4
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Total lei
(cu TVA)

Denumire produs

UM

Ca
nt

1
Masă inox cu blat de
lucru
realizat
din
polietilenă
Cărucior
transport
alimente
Maşina de gătit - aragaz
profesional pe gaz cu 4
arzatoare si cuptor
Suport dublu deschis
(800x743x570)

2

3

unitar
Iei (fără
TVA)
4

buc

4

1.313,69

5.254,76

998,40

6.253,16

buc

4

859,95

3.439,80

653,56

4.093,36

buc

1

6.936,93

6.936,93

1.318,02

8.254,95

buc

2

0.00

0.00

0.00

0.00

2

vm

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

Menţinere calda bain
mărie dublu pe gaz
(800x900x280)
Masa neutra simpla
(400x900x280)
Suport simplu deschis
(400x743x570)
Marmita 1501 pe gaz
(800x900x850)
mox
Hota
din
profesionala centrala cu
filtre
Masă inox cu poliţa
2000 X 700 X 850
Masă inox cu dulap
neutm
Dulap veselă
Frigider mic pt probe
alimentare

Vase
Ustensile bucătărie
Veselă (farfurie intinsa,
bol supa, ceaşca)
Tacâmuri (lingură +
linguriţă)
Bavete din plastic - set 2
bavete
Robot de bucătărie
Mixer vertical
Cântar
Rafturi
Frigider
Combina frigorifica
Pubela pentru deşeuri
menajere
Ustensile
pentru
preparări
(cutite,
tocător)
Maşină profesională pt
.spălat veselă şi pahare
Rastel din inox
Masa de lucru
Trusa scule tamplarie
Stingător portabil cu
spumă chimică 9 kg
Stingător de tip G2
(pentru calculatoare)
Stingător portativ cu
pulbere tip P6

buc

2

3.032,12

6.064,24

1.152,21

7.216,45

buc

2

662,48

1.324,96

251,74

1.576,70

buc

2

662,48

1.324,96

251,74

1.576,70

buc

1

13.377,0

13.377,00

2.541,63

15.918,63

buc

1

3.252,38

3.252,38

617,95

3.870,33

buc

4

1.522,92

6.091,68

1.157,42

7.249,10

buc

3

2.538,20

7.614.60

1.446,77

9.061,37

buc

l

3.793,58

3.793,58

720,78

4.514,36

buc

360,00

360,00

68,40

buc
buc

1
1
1

980,00
200,00

980,00
200,00

186,20
38,00

428,40
1.156,20
238,00

buc

55

27,00

1485,00

282,15

1.757,15

buc

55

5,48

301,40

57,27

358,67

buc

55

49,00

2.695,00

512,05

3.237,05

buc
buc

1
2

2.160,00
286,80

2.160,00
573,60

410,40
108,98

2.570,40
632,58

buc
buc
buc
buc

1
24
2
1

612,00
168,00
2.100,00
1.500,00

612,00
4.032,00
4,200,00
1.500,00

116,28
766,08
798,00
285,00

728,28
4.798,08
4.998,00
1.735,00

buc

1

514,50

514,50

97,76

612,26

buc

5

424,00

2.120,00

402,80

2.522,80

buc

1

5.341,00

5.341,00

1.014,79

6.355,79

buc
buc
buc

2
1
1

1.281,11
782,04
i.520,00

2.562,21
782,04
1.520,00

486.82
î
148,59
288,80

3.049,03
930,63
1.838,80

buc

9

135,00

1.215,00

230,85

1.445,85

buc

5

155,00

775,00

147,25

922,25

buc

6

93,00

558,00

106,02

654,02

17.662,71

110.624,35

TOTAL

92.961,64
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5.2 Preţul contractului include costurile cu transportul, montajul si punerea in funcţiune a
produselor la destinaţia finala indicata de achizitor, respectiv Cresa Meses, cart. Meseş, str
Al. Lapuşneanu, nr. 6 din municipiul Zalău.
6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare, montare şi punere în funcţiune a produselor care fac obiectul
prezentului conţi act, este de 30 zile lucratoare de la data emiterii ordinului de livrare,
de către Municipiul Zalau.
6.2. Având in vedere ca achiziţionarea dotărilor cuprinde inclusiv montajul acestora,
furnizarea produselor care fac obiectul acestei achiziţii este condiţionată de termenul de
finalizare de către constmctor al obiectivului de investiţii “Grădiniţa cu program
prelungit si creşa, din cartier Meses, str. Alex. Lăpuşneanu din municipiul Zalău
ETAPA I-CREŞÂ” Cod SMIS 122270.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
a. Caietul de sarcini, 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. SCN 1081448 /28.01.2021, inclusiv clarificările din
perioada de evaluare;
d. Documentul privind garanţia de bună execuţie, daca este cazul;
e. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
f Acte adiţionale, dacă există;
g. şi alte anexe la contract.
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 la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor 3 ani. începând cu data recepţionării
lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă şi punere în
funcţiune.
8.4. Fumizoral se obligă să despăgubească achizitorul împoti'iva 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, in locaţia
indicata de achizitor.
Vizat
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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, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul de a plăti
achizitorului, cu titlul de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15%
pe zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate sau realizate cu întârziere, în termen
de maxim 30 zile de la data comunicării penalităţilor datorate. Penalităţile vcr fi
calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efecrivă a
obligaţiilor.
10.2. - 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 tennen.
10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre păiţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şâ 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 deschicferea
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 denunrart 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 cond:ţiile
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 îndepliniră cu
întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor
confonn ai1. 9.2, iar a furnizorului: de furnizare a produselor conti'actate conform art 4.1),
debitorul va datora creditorului obligaţiei suma echivalentă procentului de 20 % din
valoarea contractului de furnizare, respectiv 22.124,87 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/producălorului înainte de li\Tarea 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, ideniilatea
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
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face la
destinaţia finală a produselor.
ofiGlifljpK HC ■
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11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţilor,
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, de a monta şi de a pune în funcţiune produsele,
respectând nivelul cantitativ şi calitativ contractat, la Cresa Meses cart. Meses str Al
Lapusneanu, nr. 6 din municipiul Zalau.
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) instnacţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.
14. Asigurări
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricai'e, transport, depozitare şi livrare,
în funcţie de termenul comercial de livrare convenit.
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 asem-cnea,
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, 3 ani, începând cu data recepţiei calitative
şi punerii în funcţiune 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
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de_o societats de
f
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asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. 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 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, tennenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare treouie
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 instmmentuitii 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 conti'actante, 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 conti'actului, autoritatea contractantă umiează să alimenteze acest
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, pân.ă 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 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 expii'ării
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. 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.
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 confractantă nu a ricicat
până la acea data pretenţii asupra ei.
17. 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 şi punerii în funcţiune a
produselor.
18. Amendamente
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
/
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18.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
19. Modificarea contractului
19.1. (1) Modificările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitate şi în
limitele contractului şi ale noraielor 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 executantului de a prezenta o
propunere de modificare.
19.2. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului fmal/to:al al
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu
executantul.
19.3. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, Iară organizarea unei noi proceduri
de atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracteinl 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 .
19.4. (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 ce a
denunţa unilateral contractul.
20. întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 30 zile lucratoai*E de
Ia data emiterii ordinului de livrare, de către Municipiul Zalau, confonn 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. în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului 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. Fumizorul 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. Fumizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subconti'actanţilor, cu datele lor de
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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 răşpunzător 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 fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
22.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subconhactanţi, pe durata derufllării
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 contactului 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 la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
23.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai marş 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, achizitoiml şi fumizom. 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 căhe 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 conti'actului ar fi contrară interesului public,
în acest caz,
fumizorul 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
fumizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.
26. Limba care guvernează contractul
26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
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27. Comunicări
21A (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitcrjlui,
inclusiv direct de căfre 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.
29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul confiact, 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 penhai furnizor.
29.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contracfjlui,
este ing. Maria Brudasca , inspector de specialitate - Serviciul achiziţii investiţii publice din
cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL ZALAU,
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