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1. Părţile contractante: i
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, e- 
mail: primaria@zalausi.ro. cod fiscal 4291786, cont nr. R044 TRE2 24A7 0060 0203 
030X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi ec. Mariana 
Cuibu.ş - Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

■ şi . . ■ . .

1.2. SC ELBA-COM SA, cu sediul în Timişoara, splaiul Nicolae Titulescu, nr. 14, judeţul 
Timiş, cu certificat de înmatriculare nr. J35/559/2000, CUI 13108765, telefon: 
0256490060, fax: 0256490319, cont nr. R038 TREZ 6215 069X XXO'O 0984 deschis la 
Trezoreria Timişoara, reprezentată prin Marius-Matei Cocian, administrator,-în calitate 
de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) ,contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat 
între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate 
de furnizor;

b) .achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în 
prezentul .contract;

c) preţul co.ntractului - 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 
fiirnizeze achizitorului;

■ e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de liirnizarea 
produselor, cum ar fi: transportul., asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin iirmizorului 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 cont|‘i^etmlui;:,sjLţnfj;jansidera
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asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiijid 
exhaustivă ci'enunţiativa. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din păi'ţi;

J) zi “ zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest Jucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare .la întregul conţract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze instalaţii de iluminat festiv, constând într-un 
număr de 250 buc şiruri a câte 20 m, fiecare şir având 200 leduri de culoare alb cald, 
la sediul Citadin Zalău SRL din municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 28, în conformitate 
cu cerinţele Caietului ' cie sarcini nr. 66379/22.09.2021, specificaţiile ofertei nr. 
1.739/29.09.2021, înregistrate la Municipiul Zalău cu nr. 70079/05.10.2021, precum şi cu 
respectarea prevederilor prezentului contract. ■

5. Preţul contractului
511. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor 
este de 47.652,50 lei fără TVA’, respectiv 56.706,48 lei cu TVA, confonn ofertei nr. 
1739/29.09.2021, înregistrate la Municipiul Zalău cu nr. 70079/05.10.2021, defalcată 
astfel: 250 buc şiruri a câte 20 m, fiecare şir având 200..1eduri de culoare alb cald.
5.2 Preţul produselor include costurile cu transportul şi furnizarea acestora la destinaţia 
indicată de ăcbîzitor, str, Fabricii, nr. 28, municipiul Zalău, judeţul Sălaj.

6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare a produselor care fac obiectul prezentului contract, după caz, 
este de 15 zile calendaristice, începând de la data semnării contractului de către ambele 
păifi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a 
produselor.

7. Documentele contractului
IA Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 66379/22.09.2021;
b. Oferta nr. 1739/29.09.2021, înregistrate laMunicipiul Zalău cu lir. 70079/05.10.2021;
c. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
d. Acte adiţionale, dacă există; . .
e. Alte anexe la contract.
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8, Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze.produsele ofertate, în conformitate cu specificaţiile 
Caietului de sai'cini nr. 66379/22.09.2021 şi ale ofertei iir. 1739/29.09.2021, înregistrate la 
Municipiul Zalău cu nr. 70079/05.10.2021, anexă la prezentul contract. .
8.2. Furnizorul se obligă, să furnizeze produsele ofertate, la standardele, şi/sau 
performanţele prezentate în ofertă.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor 24 luni începând cu data 
recepţionării lor calitative de către achizitor, pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă 
şi cantitativă.
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;

9: Obligaţiile principale ale achizitorului
9,1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 30 zile 
calendaristice de la livrarea acestora de către, furnizor.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 30 de 
zile de la data recepţionării lor calitative, diipă comunicarea facturii de către 
furnizor.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
1.0.1. în cazul în care, din vina sa, liirnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art, 6,1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi (daune-interese, moratorii), o sumă,echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea produselor livrate cu 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2.. în cazul în Care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (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.
10,3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
păi*ţii lezate de a considera contractul, de drept reziliaţ, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4.. în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de

a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.' , ..
16.5. ' Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate confoim 
prezentului contract.,
10.6. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate,, care'depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
arţ. lO'.l, 10.2 şi 10.7, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile 
dreptului comun. . ‘
10.7. In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor, iar a 
furnizorului: de furnizare a produselor), debitorul va datora creditorului ligatiei,
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100% din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.

Clauze specifice
11. Receplie, inspecţii şi tesle
1U. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul .de a efectua teste şi, inspecţii 
preliminare, la sediul furnizorului/producătorului înainte de livrarea produselor la 
destinaţia finală stabilită de achizitor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele 
pentru a verifica conformitatea lui 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 resping? nu 
va fi limitat, sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de 
furnizor, cu sau .fără participarea unui reprezentant ai 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 produsele inspectate sau testate nu corespund specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul sale respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

, a) de a înlocui produsele refuzate, sau
' b) de ă face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 

specificaţiilor tehnice. . ţ

12. Mărcare, eonservăre, 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) - in cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în fonnă de cutii furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa 
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
(3) Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în 
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea 
furnizorului."

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele, respectând nivelul cantitativ şi calitativ 
contractat, la destinaţia finală indicată de achizitor, respectiv str. Fabricii, nr. 28, 
municipiul .Zalău, judeţul Sălaj.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele cave 
însoţesc produsele:

a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţia de conformitate; ■

. d) instrucţiunile de utilizare/exploatare, în limba română.
■13.3. Documentele specificate la art. 13.2 vor fi pezentate în limba română.
13.4. Data livrării se consideră a fi data încheierii procesului verbal de predare-primire 
(recepţie cantitativă) a produselor, sernnat de către reprezentanţii furnizorului sî^i ai 
achizitorului, cu condiţia ca produsele să corespundă din punct de vedere calitatkC —.
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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 flincţie 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, şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura 
materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea, 
fuitiizoru] are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract mi vor avea niciun 
defect'ca urmare a proiectului, materialelor sau oricărei alte : acţiuni sau omisiuni a 
furnizorului şi că acestea vor funcţionam condiţii normale.
15.2. Perioada d:e. garanţie acordată produselor este cea declarată în oferţă, respectiv 24 
luni, începând cu data recepţiei calitative şi cantitative, după livrarea lor la destinaţia 
finală..

16. ModaUtăţi.de plată
16.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în 
termen de 30 zile de la data recepţiei calitative a produselor.

17. Amendamente
17.1. Păifile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
17.2. Păi-ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de â conveni, prin 
act adiţional, adaptarea.acelor clauze afectate de modificări ale legii.

IS. Ajustarea preţului contractului
18:1: Pentru produsele furnizate, preţul datorat de achizitor furnizorului, este cel declarat 
în oferta nr. 1739/29T9.2021, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 70079/05.10.2021, 
anexă la contract.
75.2. Ajustarea preţului Contractului este aplicabilă direct 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..

. ^ .
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
19.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de. furnizare de 15 zile 
calendaristice, conform art. 6.1 din contract.
19.2. 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.
18.3'. In âfara cazului îii 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.
price alte obligaţii asumate prin Contract. '

Cesiunea nu va exonera furni.zorul de nicio responsabilitate privind âranţia sau

1
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20.2. Furnizoiul poate cesiona doar . dreptul său de a încasa contravaloarea produselor 
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3. Solicitările de plată către tei*ţi 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 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 subcontractanţi! desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor 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 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. f

22. Forţa majoră
22.1. Foi*ţa 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 foi*ţei majore, dar 
fără a prejudicia dreptiirile ce li se cuveneau.părţi lor până la apariţia acesteia.
22.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de. a notifica celeilalte 
păi-ţi, imediat şî 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 păliţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Prelucrarea datelor cu caracter personal
23.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter, personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate . în Uniunea 
Europeană sau care le furnizează, servicii:
b) să' prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite si legitime, într-un mod adecvat 
şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesarâihaeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor; . ■ j
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c) să colecteze, să prelucreze,- să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se 
vor realiza în confonnitate cu prevederile Regulamentului UE nr^ 6.79/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de furnizare, 
având ca obiect furnizarea istalaţiilor de iluminat festiv, constând într-un număr de 250 
buc şiruri a câte 20 m, fiecare şir având 200 leduri de culoare alb cald, la sediul Citadin 
Zalău SRLi str. Fabricii, nr. 28;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o fdrmă care permite - identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să-fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în Vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice 
şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor 
ce derivă din prevederile Regulamentului nr, 679/2016.

24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul Şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative dhecte, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului.
24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să .rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Ro-mânia.

25. încetarea contractului
25.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produsului.
25.2. Contractul de fiirnizare se reziliază de plin drept, -fără punere în întârziere şi -fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre păi-ţi, a 
obligaţiilor contractuale.
25.3. Contractul de furnizare, poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. 
In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
25.4. Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care 
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

26. Limba care guvernează contractul
26.1 . Limba care guvernează contractul este limba română,

27. Comunicări
27.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de cătrex9P.ţ?.zen^ţii achizitorului, 
inclusiv direct de către concesionar/utilizator. 1
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(2) Orice document scris' trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi îh 
momentul primirii.
27;2. Comunicările; între păi-ţi 'se pot face''şi prin telefon,-fax sau e-rriail, cu coridiţia 
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. Prezentuf contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul
său, reprezintă voinţa păiţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui . . 'fi
29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor...
29.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este domnuT MariUs,Sestraş - consilier în cadrul Direcţiei tehnice şi. Carmen Băican - 
consilier achiziţii publice din cadrul Direcţiei tehnice din punct de .yed.ere al finalizării 
procedurii de achiziţie. ■

Achizitor, 
h^Iunicipiul Zalău,

. ■■'V

Primar,

Furnizor,
SC Elba-Com SRL

A^nin^trator,
M'arilus jei ^ocian

SfELSA-COMF
>\. S.A. >

Dir:tKtorMc 
ec. Marian/ff

ornic,
Vbuş

Directer tehnic, 
ing. Dăn^^smfn Curea bÎNU Cfi^iNÎc-

c-

Co^rrtl^c-r
Ut-A-ÎCcy

Avizat Serviciul J^mdic,

întocmii, Carmen Daicnn 
m7SlAiVAP/CB-3cx;'

^qVccuL
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Zalău, Plata luliuManiu nr;3, Judeţul Sălaj 
Telefon; (40)260.610550 
http://www.2alausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mall; prlmaria^alausj.ro

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. / r)L tL AnoA

J.Părţile contractante:
l.L MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260/610.550; fax 0260/661.869, 
cod fiscal 4291786, cont nr. R024TREZ24A840303710130X, deschis la Trezoreria 
Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, 
în calitate de achizitor, pe de o parte

Ş<

1.2. S.C. UTILBEN S.R.L., cu sediul în localitatea Cărei, str. Calea Armatei Române, 
nr. 78, jud. Satu-Mare, punct de lucru în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 36, 
jud. Cluj, tel.: 0733.040.000, 0372,870.065, e-mail: office@utilben.ro. cod fiscal 
18643343, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J30/438/2006, cont nr. 
R053TREZ5465069XXX009729, deschis Ia Trezoreria Satu-Mare, cont garanţie de 
bună execuţie nr.
reprezentată prin Marian Ruben Ovidiu, administrator, în calitate de furnizor, pe de 
altă parte

c

^ deschis la

2. Definiţii
în 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 fiimizor - 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 fUmizonil se obligă prin contract să le 
funiizeze 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 fiimizorului 
prin contract;

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în 
Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

g) origine - locul 
atunci când prin proc^ul 
componentelor rezultă! ui

(

fde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate 
fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 

rodus nou, recunoscut comercial,/^ne diferit, prin

P I1
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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 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

c

Clauze obligatorii

4, Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, să pună în funcţiune şi să întreţină în perioada 
de garanţie o autospecială cu platformă de lucru la înălţime - autovehicul special 
autoşasiu cu cabină şi nacelă, în conformitate cu specificaţiile şi cerinţele din Caietul de 
sarcini nr. 7036/27.09.2021, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 67844/27.09.2021, 
elaborat de către S.C. Citadin Zalău S.R.L., cu oferta postată în SEAP în cadrul 
procedurii simplificate, identificată în SEAP cu nr. SCN1094189/04.10.2021, precum şi 
cu respectarea prevederilor prezentului contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către 
achizitor este de 315.000,00 lei fâră TVA, respectiv 374.850,00 lei cu TVA, conform 
ofertei postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr. 
SCN1094189/04.10.2021.
5.2 Preţul produsului include costurile cu transportul şi montajul/punerea în funcţiune a 
acestuia la destinaţia indicată de achizitor, respectiv la S.C. Citadin Zalău S.R.L., str. 
Fabricii, nr. 28, municipiul Zalău, judeţul Sălaj, precum şi cu instruirea personalului care 
va deservi acest produs, desemnat de către S.C. Citadin Zalău S.R.L.

6. Durata contractului »
6.1. Termenul de furnizare şi pubere în funcţiune a produsului care face obiectul 
prezentului contract, după caz, estî de m 
contractului de către ambele părţi. |

axim 20 zile, începând de la data semnării

/(f ■
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6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie 
produsului.
7. Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 7036/27.09.2021, înregistrat la Municipiul Zalău 
67844/27.09.2021, elaborat de către S.C. Citadin Zalău S.R.L.;

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 prezentată la procedura simplificată, 
inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

d. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
e. Cărţi tehnice/manuale de utilizare în limba română;
f Instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
g. Acte adiţionale, dacă există;
h. Şi alte anexe la contract.

a

cu nr.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul ofertat, în conformitate cu prevederile 
Caietului de sarcini nr. 7036/27.09.2021, înregistrat la Municipiul Zalău 
67844/27.09.2021, elaborat de către S.C. Citadin Zalău S.R.L. şi ale propunerii tehnice, 
anexe Ia prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul ofertat, la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.

8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produsului de 12 luni sau 1000 ore de 
funcţionare pentru instalaţia de ridicat a nacelei şi 24 luni pentru autoşasiu, 
începând cu data recepţionării calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de 
recepţie calitativă şi punere în funcţiune.

8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini nr. 
67844/27.09.2021.

8.5. Furnizorul are obligaţia de a asigura, în preţul contractului, instruirea personalului 
ce urmează a deservi produsul furnizat, instruire care se va face în condiţiile descrise în 
Caietul de sarcini nr. 67844/27.09.2021.

c cu nr.

(

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul, prin S.C. Citadin Zalău S.R.L., se obligă să recepţioneze produsul 
cantitativ, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data sosirii produsului şi calitativ 
în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la punerea în funcţiune a produsului de către 
furnizor, la destinaţia indicată la art. 5.2 din contract.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către furnizor în termen 30 de 
zile de la data recepţionării Ci^itative.

iw
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.2 din contract), achizitorul are dreptul de 
a de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea produselor furnizate cu întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (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.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, Sră punere în întârziere şi Sră 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 

de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 
30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art. 10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese îh condiţiile dreptului 
comun.
10.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor, iar a 
furnizorului: de furnizare a produselor), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 
100% din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.

c

Clauze specifice
i 11. Recepţie, inspecţii şi ieste

11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii 
preliminare, la sediul fumizorului/producătorului înainte de livrarea produsului la 
destinaţia finală stabilită de achizitor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsul 
pentru a verifica conformitatea lui 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 produsul a fost inspectat şi testat de furnizor,

Srâ participarea unui repfezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia lacu sau 
destinaţia finală.
11.5. Inspecţiile şi testele din cadi 
la destinaţia finală a produsului.

1 i^^pţiei cantitative şi recepţiei caliţa,tivese vor face
/__(P
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11.6, Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul 
dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsul refuzat, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă 
specificaţiilor tehnice.

are

12. Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă feţă, 
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât 
să ajmgă în bună stare la destinaţia finală.
(2) - în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor m formă de cutii furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mare până ia 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 fiimizorului.
12.2. - Marcarea produsului: nacela/platforma va avea afişate vizibil şi inteligibil, în 
limba română, următoarele date:

- Denumirea societăţii producătoare şi adresa;
- Marcajul de conformitate;
- Seria;
- Parametrii de funcţionare.

12.3. - Transportul
Transportul produsului se va face până în locaţia desemnată de achizitor prin contract, 
pe răspimderea şi pe costurile furnizorului, inclusiv prin suportarea tuturor taxelor 
legale şi asigurarea de transport. în cazul în care este necesară obţinerea aprobărilor 
pentru transport agabaritic, acestea trebuie să fie obţinute de furnizor, pe costurile sale.

c

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsul
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra şi de a pune în funcţiune produsul, respectând 
nivelul cantitativ şi calitativ contractat, la sediul S.C. Citadin Zalău S.R.L., str. Fabricii, 
nr. 28, mun. Zalău.
13.2. La livrarea produsului, furnizorul va transmite achizitorului documentele care 
însoţesc produsul;

a) cărţile tehnice care să cuprindă: caracteristici funcţionale, manual de întreţinere şi 
utilizare autoşasiu + manual de întreţinere şi operare instalaţie de ridicat, gabarite, 
instrucţiuni de verificare şi instrucţiuni de exploatare;

b) certificatul de garanţie;
c) numere de înmatriculare provizorii şi autorizaţie de circulaţie provizorie;
d) camet/carte service - în original;
e) proces verbal de recepţie cantitativă (PV de predare primire);
f) certificatul de conformitate CE - în copie conform în original;
g) manual de utilizare şi mentenanţă, în limba română;
h) pachet legislativ (2 triun^uri reflectorizante, trusă sanitarâ, stingător).

13.3. Documentele specificate la art 13.2 vor fi pezentate în limba română.

(
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14, Asigurări
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin contract 
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi 
livrare, în fimcţie de termenul comercial de livrare convenit, maxim 20 srile de Ia data 
semnării contractului de către ambele părţi.

15. Perioada de garanţie acordată produsului
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, 
nefolosit, 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, ftunizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract nu va 
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau oricărei alte acţiuni sau 
omisiuni a furnizorului şi că acesta va funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordata produsului, inclusiv punerea în funcţiune de către 
furnizor, este cea declarată în propunerea tehnică, începând cu data recepţiei calitative şi 
punerii în funcţiune a acestuia, după livrarea lui la destinaţia finală, respectiv de 12 luni 
sau 1000 ore de funcţionare pentru instalaţia de ridicat a nacelei şi 24 luni pentru 
autoşasiu.
15.3. Achizitorul, prin reprezentanţii săi (inclusiv concesionarulAitilizatorul) are dreptul 
de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garanţie.
15.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea la sediul achizitorului, în termenele de remediere în perioada de garanţie şi în 
condiţiile specificate conform Caietului de sarcini nr. 67844/27.09.2021. Piesele 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. în situaţia în care, remedierea defecţiunii 
nu se poate efectua la sediul achizitorului, aceasta se va face în locaţia stabilită de 
furnizor, pe cheltuiala exclusivă a furnizorului.
15.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi 
spezele furnizorului şi fără a aduce nici im prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
15.6. Termenul de garanţie se va prelungi cu timpul de nefuncţionare a produsului din 
cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie. Timpul de 
nefuncţionare curge din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa furnizorului lipsa de 
conformitate a produsului până la aducerea produsului în starea de utilizare normală.

(

(

16. Garanţia de bună execuţie a contractului
16.1 Cuantumul garanţiei de bimă execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
fâră 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 bxină execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 
alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător. îâ 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 aa 
situaţia în care garanţia debună execuţie se constito

rk a unor sume îi^umerar. In 
pimtr-un instrument d^arantare
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emis de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei scrisorii de 
garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se va face doar cu acordul 
scris al achizitorului. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare 
trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de fiimizare şi cu prevederile HG 
395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări 
cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a 
instrumentului de garantare de către achizitor.
16.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile 
emise pentru livrările efectuate, situaţie în care furnizorul are obligaţia de a deschide un 
cont la dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 
către contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. 
Pe parcursul îndeplinirii contrauîtului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze 
acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
16.3. (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de livrare a produselor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), furnizorul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare 
prelungirii contractului de furnizare, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi 
a actului adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării 
celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de livrare şi până la 
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 execut^ execută cu întârziere sau execută 

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract Anterior emiterii

sau

(

semnarea

unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia 
executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a 
reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
16.5. In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 
zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
16.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui conform ait. 42 alin. (1) din HG nr. 
395/2016 în cel mult 14 zile de la data plăţii facturii finale, dacă autoritatea contractantă 
nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei.

(

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 punerea în funcţiune a 
produsului, pe baza facturii emise de către furnizor.

18. Amendamente
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contri lui, prin act adiţional.
18.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
act adiţional, adaptarea acelOT afectate de modificări ale legii.

bpnn
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19. Modificarea contractului
19.1. 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.
19.2. Modificările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitate şi îh limitele 
contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii 
procesului-verbal de recepţie, fie direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest 
sens, fie printr-o cerere adresată fiimizorului de a prezenta o propunere de modificare.
19.3. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea imei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr.395/2016 (art.164 alin.4).
19.4. (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 de a 
denunţa unilateral contractul.(

20. întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 20 zile, conform art. 
6.1 din contract.
20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de 
livrare a produsului, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; 
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a 
contractului se &ce 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 nicio responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
21.2, Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produsului 
furnizat 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. Prelucrarea datelor cu caracter personal
22.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă;
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentulgeneral privind protecţia datelor- RGpR)r^licabil 
oricărui operator de date sau fin^atemicit situat în Uniunea Europeană şj/oricărei
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persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în 
Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă 
de persoana vizată, în scopuri determinate, precise, ejqjlicite şi legitime, într-un mod 
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal 
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum 
şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de 
furnizare având ca obiect achiziţia unei autospeciale cu platformă de lucru la 
înălţime - autovehicul special autoşasiu cu cabină şi nacelă;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii

^ scopului pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca 
ulterior datele stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţi^itatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform 
obligaţiilor ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.”

care

sau

(

23. Subcontractanţi
23.1. 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.
23.2. 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.
23.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 

(. îndeplineşte contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de
furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
23.4. 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 fâcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea 
acestuia prealabilă.
23.5. 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.

24. Forţa majoră
24.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, peftoată perioada în care aceasta acţionează.
24.2. îndeplinirea controlului va fi suspendată în perioada de acţiime a forţei jjiaj ore, 
dar fără a prejudicia drep/uril^ce li se cuveneau părţilor până la apariţia aceşteiâ" /
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24.3. 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.
24.4. - Dacă forţa majoră acţionea2ă 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.

25. Soluţionarea litigiilor
25.1. 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.
25.2. 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.

26. încetarea contractului
26.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produsului.
26.2. 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.
26.3 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.
26.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în căzui îh care 
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

(

27. Limba care guvernează contractul
27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.(

28. Comunicări
28.1 (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.
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

(f
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30. Dispoziţii finale
30.1. 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.
30.2. 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
30.3. Persoanele desemnate de către achizitor, responsabile cu urmărirea derulării 
contractului, sunt dl. Orţian lonuţ din cadrul S.C. Citadin Zalău S.R.L. şi d-na Cristea 
Andreea, consilier achiziţii - Serviciul investiţii achiziţii publice din cadrul Direcţiei 
Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALĂU,

FURNIZOR, 
S.C. UTILBEN S.R.L.

™iMARt
PRIMAR, 

Ionel Ciunt
ADMINISTRATOR, 

RubenlOyîdiii Marian
.1^

Irvt'rfivenliv Prnpn>i

/•'
/ .

Director eci 
pcfMaria iibuş V

2 î?

Director 
ing. DănuţC

:nic,l
in Curea

< Avizat Servici^Jurimc,

întocmit,
Andreea Cristea 
DT/SIAP/AP/AC/1
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-2alău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www,zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. i 0^. Sdll

1.Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, jud. 
Sălaj, telefon 0260-610550; fax: 0260-661869, e-mail; primariaiŞlzalausi.fo. cod fiscal 
4291786, cont nr. R074 TREZ 24A8 3500 0710 130X deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în 
calitate de achizitor, pe de o parte

şi
1.2. SP STROIA PRODUCT SRL, cu sediul în Municipiul Timişoara, str. Timiş ru. 3, bl. D2, 
SC. B, et. 2, ap. 11, jud. Timiş, tel. 0723179309, cod fiscal 10458855, înregistfat la Registrul 
Comerţului cu nr. J35/435/1998, cont nr. R095 TREZ 6215 069X XXOO 4905, deschis la 
Trezoreria Timişoara, reprezentată prin Plinius-Flavius Stroia - administrator, în cahtats de 
furnizor, pe de altă parte
2. Definiţii

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) conti-act - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheia: îiiTe o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de furnizor;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract,
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele 

la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze achizitorului;
e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică 
în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract,

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul 
de sarcini şi în propunerea tehnică;

g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componen:elor 
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, resTicţii 
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 exfiem de costisitoare executarei_obligăţiiior uneia din părţi;

j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. ^)/)\
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S. Interpretare
3.1 în prezentul conti'act, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma, singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul“zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
.specifică în niod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze o remorcă forestieră cu macara proprie de 
încărcare, în conformitate cu specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini 
nr. 881/08.07.2021, elaborat de Ocolul Silvic Stejarul Zalău, înregistrat la Municipiul Zalău cu 
nr. 47582/09.07.2021, cu prevederile ofertei postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, 
identificată cu nr. SC.N 1089932/26.07.2021, precum şi cu prevederile prezentului contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este 
de 148.600,00 lei fără TVA, respectiv 176.834,00 lei cu TVA, confoim ofertei postate în 
SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr. SCN 1089932/26.07.2021.
5.2 Preţul produsului include costurile cu transportul şi montajul/punerea în func:iur.e a 
acestuia la destinaţia indicată de achizitor, respectiv la Ocolul Silvic Stejarul Zalău - Jucetul 
Salaj, municipiul Zalau, str. Gheorghe Doja nr. 120.
6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare şi punere în funcţiune a produsului care face obiectul prezentului 
contract, după caz, este de 30 zile, începând de la data semnării contractului de către amoele 
părţi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a produsului.
7. Documentele contractului
IA Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 881/08.07.2021, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 
47582/09.07.2021, elaborat de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău;

b. Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/şau măsurile de remediere aduse pâră la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

c. Propunerea tehnică şi propunerea financiară prezentată la procedura simplificata, inclusiv 
clarificările din perioada de evaluare;

d. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
e. Contractul de asociere, dacă este cazul;
f Contractul de subcontractare, dacă este cazul;
g. Angajamentul ferm de susţinere, dacă este cazul;
h. Acte adiţionale, dacă există;
i. Şi alte anexe la contract.

8. Obligtiţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul ofertat, în conformitate cu prevederile Caietului 
de sarcini nr. 881/08.07.2021, elaborat de Ocolul Silvic Stejarul Zalău, înregistrat la Municipiul 
Zalău cu nr. 47582/09.07.2021 şi ale propunerii tehnice, anexe la prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul ofertat, la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produsului 2 ani, începând cu data recepponării 
calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă şi punere în 
funcţiune, P
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8.4.' Furnizorul se obliga să despăgubească achizitoral împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea luior 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 Ocolul Silvic 
Stejarul Zalău.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul, prin Ocolul Silvic Stejarul Zalău, se obligă să recepţioneze produsul cantitativ, 
în termen de maxim 3 zile lucratoare de la data sosirii produsului si calitativ în termen de 
maxim .15 zile lucratoare de la punerea în funcţiune a produsului de către furnizcr, la 
destinaţia indicată la art. 5.2 din contract.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către furnizor în termen 30 de zile de 
la data recepţionârii calitative.

10. Sancţiunipenti'u neîndeplinirea culpabilă a ohligaţiilor
10.1. In cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp obligaţiile 
asumate prin contract (potrivit art. 6.2 din contract), achizitorul are dreptul de a ce a deduce 
din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe 
zi întârziere din valoarea produselor furnizate cu 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 (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la xrmen, 
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, achizitorul are dreprul de a 

notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii 
de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. Administratoiail 
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 cxmform 
prezentului contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzâtoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 
10.1, 1^0.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
10.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor, iar a 
furnizorului: de furnizare a produselor), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 
100% din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.
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Clauze specifice
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii prelininare, 
la sediul fiirnizorului/producătorului înainte de livrarea produsului la destinaţia fin.ală si abilita 
de achizitor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsul pentru a 
verifica conformitatea lui cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezenrairţilor 
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 produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia finah.
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor -'ace la 
destinaţia finală a produsului.
11.6. Dacă produsul inspectat sau testai nu corespunde specificaţiilor, achizitorul ai'e dreutul sa 
îl respingă, iar furnizorul, are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsul refuzat, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor 

tehnice.

12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsul
12.1. Furnizorul are obligaţia de a livra şi de a pune în funcţiune produsul, respectând nivelul 
cantitativ şi calitativ contractat, la sediul Ocolului Silvic Stejarul Zalău, str. Gheorghi Doja 
nr. 120.
12.2. La livrarea produsului, furnizorul va transmite achizitorului documentele care îrso;esc 
produsul:

a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) instrucţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.

12.3. Documentele specificate la art. 12.2 vor fi pezentate în limba română.

13. Asigurări
13.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrai'e, îr. funcţie de 
termenul comercial de livrare convenit, maxim 30 zile de la data semnării contractului c j către 
ambele părţi. i

14. Perioada de garanţie acordată produsului
14.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, neJblosit, 
de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi sfiucmra 
materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea, fnniizoml 
are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract nu va avea niciun defect ca urmare 
a proiectului, materialelor sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acesta va 
funcţiona în condiţii normale.
14.2, Perioada de garanţie acordată produsului, inclusiv punerea în funcţiune de către fu-nizor, 
este cea declarată în propunerea tehnică, începând cu data recepţiei calitative şi punbrii în 
funcţiune a acestuia, după livrarea lui la destinaţia finală, 2 ani.

l
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15. Modalităţi de plată
15. L Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în 
în termen 30 de zile de Ia data recepţiei calitative şi punerea în funcţiune a produsului.

;ermen

16. Amendamente
16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata Îndeplinirii contractului, de a cânveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
16.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prb act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

17. Modificarea contractului
17.1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de vâ]â:ili:ate, 
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile si ccjidtţiile 
prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.
17.2. Modificările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitate şi în Imitele 
contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice moment înaintea emilerii 
procesului-verbal de recepţie, fie direct printi‘-o instrucţiune emisă de achizitor în acest »îns, fie 
printr-o cerere adresată furnizorului de a prezenta o propunere de modificare.
17.3. Păi'ţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a eanveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceiŢir: de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în : mitele 
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).
17.4. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publica în cursul perioadei :ale de 
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2015 se 
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.

18. întârzieri în îndeplinirea contractului
18.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 30 zile, conform ari. 6.1 
din contract.
18.2. Dacă pe parcinsul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrai-e a 
produsului, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se nce cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.
18.3. în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de. ivrare, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita peialităţi 
furnizorului conform prevederilor art. 10.1.

19. Cesiunea
19.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia şa i orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
19.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produsului famizat 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
,19.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesî 
respectarea dispoziţiilor articolului 19.2.

uni cu
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2Q. Subcontractanţi
20.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţi! desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractu'. cu 
achizitorul.
20.2; Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţi! deseiiinaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de recunoaştere, cât şi 
contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
20.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul 
în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
20.4. 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 beneflciamlui şi cu notificarea acestuia prealabilă.
20.5. 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.

21. Forţa majoră
21.1. Forţa majoră exonerează păi^ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumarte prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, car fără 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.3. Paitea 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 dispocziţie în 
vederea limitării consecinţelor.
21.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă ma: 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 dăune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabi.ă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului.
22.2. 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.

23. încetarea contractului
23.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produsului.
23.2. 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.
23.3 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 fî 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.
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23.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
conti-actantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care furnizorul 
se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

24. Limba care guvernează contractul
24.1 Limba cai-e guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări
25.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie ttansmisă 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.
25.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului
26.1. Conti'actul va fi interpretat conform legilor din România.

2 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

27.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter pei'sonal, 
fapt pentru care părţile se obligă:

a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr' 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date sau împt:ernicit 
situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter persona. ale 
persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează produse;

b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri deteiminate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor, 
în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;

c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE ni'. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de furn:.zare, având 
ca obiect „Achiziţia unei remorci forestiere cu macara proprie de încărcare”;

d) să păstreze datele cu caracter personal într-o fonnă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost 
prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată această 
perioadă să fie şterse;

e) să asigure integritatea şi coiifidenţialitatea datelor prin luarea imor măsuri ’ telmioe si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuţia 
ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
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f) să se infomieze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării 
datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificăi'ii Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.”

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 unuărirea derulării contractului, sunt 
Vlad Păun, şef district Zalău din cadml Ocolului Sivic Stejarul Zalău şi Cristina Lai, consilier 
achiziţii - Serviciul achiziţii investiţii publice din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei 
municipiului Zalău. ,

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

i^mAR,

FURNIZOR,
SP STROIA PRODUCT SRL 

ADMINISTRATOR 
Plinius-Flavius Stroia
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MUNICIPIUL ^LĂU 
PRIMAR

450016-Zalău, Piaţa luliuManiu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon: .(40)260.610550 Fax.(40)260.661869
http://vvvvw.zalâ.usj.ro e-mail: primafia@zalausj.ro

CONTRACT DE FURNIZARE

1. Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, cod 
fiscal 4291786, cont nr., deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi 
ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi
1.2. S.C. 4M Business S.R.L., cu sediul în municipiul Săcele, Str. Bisericii Române, Nr. 38, 
jud. Braşov, tel. 0748599497, 0786601342,
4mbusinessbv.seap(^gmail.com, cod fiscal: 31856985, înregistrat la Registrul Comerţului cu 
nr. 18/942/2013, Cont nr. R029TREZ1365069XXX001534, deschis la Trezoreria Operativa
Săcele, lud. BraşoV Cont garanţie de bună execuţie nr.__________________________
deschis la__________
furnizor, pe de altă parte

2. Definiţii
în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de furnizor;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în. anexa/anexele 

la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze achizitorului;
^ e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică 
în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul 
de sarcini şi în propunerea tehnică;

g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor 
rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, 
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi 
distinctă de naţionalitatea furnizorului.

h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

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 mal sus, care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor unej.a din părţi;

^.5; \/izaf !
^ oficiul juridic
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reprezentată prin Maria Maţepiuc, administrator, în calitate de

sau

j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1 în preizentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare Cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este perrnis de coptext.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile. reprezintă zile calendâristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fî inteipretate prin raportare la întregul eontraet.

Clauze obligatorii
4. Obiectulprincipal al contractului
4.1 4,1 Furnizorul se obligă să furnizezej la sediul achizitorului (sau într-o locaţie indicată 
de aceasta, în Municipiul Zalău) şi sa pună în funcţiune Dotări privind investiţia 
“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ Liceul 
Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău - etapa I Internat”, aferente Lotului nr. 
2 - Achiziţia de mobilier, cuprinzând produsele detaliate la art. 5.1, în conformitate cu 
specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 29537 din 05,05.2021, cu prevederilor ofertei 
postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr. SCN1086481 din 
26.05.2021, precum şi cu prevederilor prezentului contract.

I 5. Preţul contractului
V 5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plăţibil furnizoruiui de către achizitor este 

de 297.827,00 lei iară TVA, respeetiv 354v414,13 lei cu TVA, conform ofertei postate în 
SEAP în data de 07.06.2021, în cadrul procedurii simplificate idenţificată cu nr. SCNl086481 
din 26.05.2021 şl este detaliată după cum urniează:______________________

Preţ/ buc. 
lei fm TVA

Valoare 

lei fără TVA
Valoare 

lei cu TVA
Nr. Denumire Cant.

(buc)crt.
Masă extensibilă lemn/pal, 6-8 pers 2 257,00 514,00 611,661

67,00Scaunaufiagerie/bucâtarie 16 1.072,00 1.275,682
Corpuri de bucătărie cu gol spălător şi 
plită electrică.2 arzătoare

1 2.394,00 2.394,00 2.848,863

Panou, plută suspendat ~ 90x45 cm 
(inclusiv sistem de fixare de perete)

2 42,00 84,00 99,964

1.628,00 8.140,00Canapea 2 locuri 5 9.686,605
Canapea 3 locuri 18.963,009 2.107,00 22.565,976

3.285,00365,009Comodă lemn/pal 3.909,157
Masuta cafea lemn/pal 10 194,00 1.940,00 2.308,608

4 2.052,00Coipuri de bucătărie, ~160x60x85cm, cu 
gol pentru spălător

8.208.00 9.767,529

Corpuri de bucătărie, ~24Gx60x85cm, cu 
gol pentru spălător

5 2.280,00 11.400,00 13.566,0010

319,00 319,00 379,611Birou pedagog, ~140x70cm11
1.135,001 1.135,00 1.350,65Scaun ergonomie12

259,007Pat 1 persoana, lemn, ~90X200x30cm, 
inclusiv somiera 

1.813,00 2.157,4713
56,004,0078 718,00 66.644,76Pat supraetajat (2 paturi a câte 1 

persoană), lemn, -90x200x30/1 SOcm, 
inclusiv somiere

14

68,00 476,00 566,447Noptieră lemn/pal, -40x40x55cm15
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Saltfsa ortopedica din spumă 
-90x200x15cm, ferma, cu sarcina 
>100kg

163 285,00 46.455,00 55.281,4516

Stor opac alb, -140x150cm, fixat de 
tavan/perete.

125,00 12.750,00 15.172,5010217
Stor opac alb, -65x1 SOcm, fixat de 
tavan/perete

63,00 126,002 149,9418
Birou de scris, lemn/pal -110x60x75cm 163 256,00 41.728,00 49.656,3219
Scaun rotativ birou 162 135,00 21.870,00 26.025,3020
Etajeră lernn/pal/oţel galvanizat 165 68,00 11.220,00 13.351,8021
Dulap 1 uşă, lemn/pal,cu cheie, 
compartiment cu bara umeraş şi min. 
încă 2 rafturi -55x55x225cm

5 296,00 1.480,,00 1.761,2022

Dulap 2 uşi, fiecare uţa cu cheie, 
compartimentare individuală cu 
compartiment bară, umeraş şi min. încă 2 
rafturi, lemn/pal, -115x55x225cm

365,0042 15.330,00 18.242,7023

Dulap 2 uşi, fiecare uţa. cu cheie, 
compartimentare individuală cu 
compartiment bară, umeraş şi min. încă 2 
rafturi, lemn/pal, -95x55x225cm

41 14.473,00 17.222,87353,0024

Cuier de perete, min 4 cârlige 91 62,00 5.642,00 6.713,9825
Bară fixă perdea duş, aluminiu alb, 
-110-140

3.916,0044,0089 4.660,0426
Masă de lucru lemn/pal, -60xr20x85Gm 3 615,00205,00 731,8527
Scaun de lucru 3 67,00 201,00 239,1928

2.704,00Raft metalic 5 poliţe, -250 kg/polita, 
-50x 120x180-200cm

3.217,7616 169,029
1.368,00Raft metalic 5 poliţe, -250 kg/polita, 

-60xl40xl80-200cm
3 456,00 1.627,9230

Bancă vestiar 2 278,00 556,00 661,6431
854,00Dulap vestiar 4 persoane 2 427,00 1.016,2632

Scaun rotativ cu spătar (medical) 450,00 535,50450,00133
342,00 342,00 406,98Birou asistentă, - 1400x700 134

297.827,001 354.414,13TOTAL

5.2 Preţul produselor include costurile cu transportul şi montajul/punerea în funcţiune a 
acestora la destinaţia indicată de achizitor, respectiv la internatul unităţii de învăţământ, Str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 5, mun. Zalău, jud. Sălaj.

6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare şi punere în funcţiune a produselor, care fac obiectul prezentului 
contract, după caz, este de 30 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.
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7. Documentele contractului 
1.1 Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr, 29537 din 05.05.2021, 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. SCNl086481/26.05.2021 prezentată la procedura de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, inclusiv elarificările din perioada de 
evaluare;

d. Documentul privind garanţia de bună execuţie;
e. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
f Acordul de asociere, dacă este; cazul;
g. Acordul de subcontractare, dacă este cazul;
h. Angajamentul ferm de susţinere, dacă este cazul;
i. Acte adiţionale, dacă există;
j. Şi alte anexe la contract.

I 8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Fuitiizorul se obligă să fornizeze şi să pună în funcţiune, la sediul achizitorului (sau înţr-o 
locaţie indicată de acesta, în Municipiul Zalău), produsele ofertate, în conformitate cu 
prevederile Caietului de sarcini nr. 29537 din 05.05.2021 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 sa acorde garanţie produselor, respectiv 24 luni începând cu data 
recepţionării lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă şi 
punere în funcţiune.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. Obligaţiile principale ale ach izitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele cantitativ, în termen de maxim 3 zile 
lucrătoare de la daţa sosirii produselor si calitativ în termen de maxim 15 zile lucratoare de la 
montarea şi punerea în funcţiune (după caz) a produselor de către furnizor, la destinaţia 
indicată la art. 5.2 din contract.
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, d obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp obligaţiile 
asmnate prin conţract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a calcula, iar 
furnizorul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese nioratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea produselor furnizate 
cu întârziere, în termen de 30 zile de la data comunicării penalităţilor datorate.
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Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
10.2. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ea 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,
10.3 . Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul păi-ţii 
lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără sesizarea 
instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 

notifica administratorul judieiar/lichidatoful, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii 
de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. Administratorul 
judiciar/liehidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data 
primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.

_ 10.6. - Penhai prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi 

" percepute în condiţiile art. 10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun.
10.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor, iar a 
furnizorului: de furnizare a produselor)j debitorul va datora creditorului obligaţiei, 100 
% din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.

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.

jl' * 11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor,
11.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau 
fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitaţive şi recepţiei calitative se vor face la 
destinaţia finală a produselor.
11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau te.state nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţiaj 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.
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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 fiHală.
(2) în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în considerare, 
unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finala 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 şi de a pune în funcţiune produsele, respectând nivelul 
cantitativ şi calitativ contractat, Ia sediul internatului Liceului tehnologic ‘‘Mihai Viteazul”, 
Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc 
produsele:

a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) instrucţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.

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 împottiva 
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, inclusiv punerea în funcţiune de către furnizor, 
este cea declarată în propunerea tehnică, respectiv 24 luni, începând cu data recepţiei calitative 
şi punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor ladestinaţia finală,
- timp maxim de intervenţie: 2 zile lucrătoare, la sediul internatului, după înştinţarea 
furnizorului/prestatorului.
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 societate de asigurări, în condiţiile 
legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod 
corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de biinâ 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.
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în situaţia în care garanţia debună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis 
de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei scrisorii de garanţie că 
diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se va face doar cu acordul scris al achizitorului. 
Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în 
concordanţă cu prevederile contractului de furnizare şi eu prevederile HG 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sâU cuprinderea unor precizări 
restrictive, va determina/eonstitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de către 
achizitor.
16.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise 
pentru livrările efectuate, situaţie în care furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
16.3. (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de livrare a produselor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), furnizorul are obligaţia de a

1^, prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durată corespunzătoare prelungirii 
contractului de furnizare, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună. execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de livrare 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 â contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile lucrătoare de la 
data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
16.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui conform art. 42 alin. (1) din HG nr. 395/2016 în 
cel mult 14 zile de la data plăţii facturii finale, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la 
acea data pretenţii asupra ei.

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 punerea 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.
18.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii. ___ ________

ofici
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19. Modificarea contractului
19.1. 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 ărt. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.
19.2. Modificările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitate şi în limitele 
contractului şi ale normelor tehnice şi legale; aplicabilei în orice moment înaintea emiterii 
procesului-verbal de recepţie, fie direct prinţr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie 
printr-o cerere adresată furnizorului de a prezenta o propunere de modificare.
19.3. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al contractului, 
achizitorul va încheia, din motive de angajament legalj un act adiţional cu furnizorul.
19.4. Păilile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilorj fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr.395/2016 (art.164 alin.4).
19.5. (î) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei şale de 
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se 
realizează prin organizarea unei nOi proceduri de atribuire.

(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.
20. întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 30 zile, conform art. 6.1 
din contract.
20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare a 
produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.
20.3. 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.

L 21. Cesiunea
21.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
21.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor furnizate 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
21.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.

22. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter personal fapt 
pentru care părţile se obligă;
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
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general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date său împuternicit 
situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date eu caracter personal 
ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana Vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada, necesară îndeplinirii scopurilor, 
în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de furnizare, 
având ca obiect să furnizeze, la sediul achizitorului (sau într-o locaţie indicată de aceasta, în 
Municipiul Zalău) şi să pună în funcţiune Dotări privind investiţia “Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Mihai 
Viteazul din municipiul Zalău - etapa I Internat”, aferente Lotului 2 - Achiziţia de 
mobilier;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost

^ prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată această 
perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neâutorizat, prelucrarea sau distribuţia 
ilegală, precum şi pierderea, accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării 
datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă, a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în Vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDGP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.
23. Subcontractanţi
23.1. 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.
23.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

gjT cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontraetanţilor, cu datele lor de recunoaştere, cât şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
23.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul 
în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
23.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
paitea 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.
23.5. 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.

24. Forţa majoră
24.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.2. 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.

Vizat
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24.3. Partea contraetantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, prodneerea acesteia şi să ia orice măsuri care îî stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.

24.4. - 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 Celeilalfe daune-interese.

25, Soluţionarea litigiilor
25.1. 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.
25.2. 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.

26, încetarea contractului
A.. 26.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 

garanţie a produselor.
26.2. Contractul de furnizare se rezilîază 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.
26.3 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 modifiGarea clauzelor contractuale în aşa 
măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. In acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a eontractului.
26.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care furnizorul 
se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

I 27, Limba care guvernează contractul
27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

28, Comunicări
28.1 (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.
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării.

' 29, Legea aplicabilă contractului
29.1. Contractul va fi inteipretat conform legilor din România.
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30, Dispoziţii finale
30.1. Prezentul contract^ împreuna eu anexele sale care fac pa/rte integrantă din cuprînşul sau, 
reprezintă voinţa păiţilor şi înlătură orice înţel^ere verbală dintre âceiste^ ianterior şi: ulterior 
îneheierîi lui,
30.2. Prezentul eonti'act a fost semnat în 3 exernplare originale, flecare eu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru ăimizor.
30.3. Persoana desemnată, de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
Anca Micle Toderean, consilier achiziţii - Serviciul achiziţii investiţii publice din cadrul 
Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

FURNIZOR,
SiC. 4M Business S.R.L. 

ADMINISTRATOR 
Marîa Maţepiuc

ACHIZITOR, 
MUNICffIUL ZAl 

PRIMAR^ 

lonelCiujR Mar:
\

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Şef Serviciul Financiar, 

Contabilitate, Buget, / 

Ec. Ma rga reta Pâiişan
GentrpI
Prevwtli^ropilu

9

ifefilJ
) i V/
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TEHNICĂ 
[onirorizare Servicii 
kilitaţi Publice, 
Rodica

DIRECŢI 
Şef Serviciul < 
Comunitare 

ing. Cil
1

Aviz Serviciul Juridic,

întocmit, ing. Anca Micle Toderean 
DT-SIAP/AP/MTA/3ex
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016' Zalâu, Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 Fax.(40)260.66‘l869
http://www.2alausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE FURNIZARE 
N r.

LPărţite contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa L Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, cod 
fiscal 4291786, cont nr., deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi 
ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

Şi
1.2. S.C. Conţi Grup S.R.L., cu sediul Bucureşti Sectorul 1, Şoseaua Chitilei, Nr. 3, tel. 
021/212177, 0722944975, e-mail: Glaudia.radu(^contigrup.ro, cod fiscal: 13502971, înregistrat 

^ la Registrul Comerţului cu nr. J40/10132/2000, cont nr. RO 59 TREZ 7005 069 XXX 00 31 77, 
deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, cont garanţie de bună execuţie nr.
______. _________________ , deschis Ia
Gabriel Mihaî Ailoae, administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte

2. Definiţii
în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al Celor două părţi, încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de furnizor;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele 

la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze achizitorului;
e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 

IU' 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 cârâcteristicLle 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.

reprezentată prin Gheorghe
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3. Interpretare
3.1 în prezentul contract» cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "‘zi”sâu “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile caiendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fî interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectulprincipal al contractului
4.1 4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, Ia sediul achizitorului (sau într-o locaţie indicată 
de aceasta, în Municipiul Zalău) şi să pună în funcţiune Dotări privind investiţia 
“Reabilitarea^ modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ Liceul 
Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău - etapa I Internat”, aferente Lotului nr.l 
- Achiziţia de electrocasnice şi echipamente IT, cuprinzând produsele detaliate la art. 5.1, în 
conformitate cu specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 29537 din 05.05.2021, cu 
prevederilor ofertei postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr. 
SCNl 086481 din 26.05.2021, precum şi cu prevederilor prezentului contract.

^ 5. Preţul con tractului
^ 5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea eontractului, plâtîbil furnizorului de către achizitor este 

de 112.578,00 lei fără TVA, respectiv 133.967^82 lei cu TVA, conform ofertei postate în 
SEAP în data de 07.06.2021, în cadrul procedurii simplificate identificată cu nr. SGNl086481 
din 26.05.2021 şi este detaliată după cum Urmează:

Valoare 

lei fără TVA
Preţ/ buc. 

lei fără TVA
Valoare 

lei cu TVA
DenumireNr. Cant.

(buc)crt.
Frigider ~ 250 1 1.300,001 1.300,00 1.547,001

900,00Plită electricâ, 2 arzătoare 900,001 1.071,002
Cafetieră 1,5 1 1 250,00 250,00 297,503

299,00 2.990,00Cuptor cu microunde ~201 10 3.558,104
Laptop min 15,6', i5,3 GHz, + Sistem 
de operare

2.800,00 5.600,002 6.664,005

Imprimantă multifuncţională A4, laser 1 1.260,00 1.260,00 1499,406 bk
29.870,00Maşină de spălat profesională, 

electrică, ~18kg, '^0400
29.870,00 35.545,3017

12.122,00 12.122,00 14.425,18Uscător de rufe profesional, electric, 
~18kg

18
19.000,00 22.610,0019.000,00Masă de călcat + călcător profesional 19

Calandru profesional, electric, lăţime 
1600

32.625,00 32.625,00 38.823,75110
1.000,00 1.000,00 1.190,001Sistem exhaustare abur11

5.661,00629,00 6.736,599Televizor LED, >80 cm12
112.578,00 133.967,82TOTAL
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5.2 .Preţiil produselor include costurile cu transportul şi montajul/punerea în funcţiune a 
acestora la destinaţia indicată de achizitor, respectiv la internatul unităţii de învăţământ, Str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 5, mun. Zalău, jud. Sălaj.
6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare şi punere în funcţiune a produselorj care fac obiectul prezentului 
contract, după caz, este de 30 zile, începând de la data semnării contractului de către ambele 
părţi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de gar^ţie a produselor.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 29537 din 05.05.2021,, 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;
G. Propunerea tehnică şi propunerea financiară postate în SEAP în cadrul procedurii 

simplificate identificată cu nr. SCN1086481/26.05.2021 prezentată la procedura de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, inclusiv clarificările din perioada de 
evaluare;

d. Documentul privind garanţia de bună execuţie;
e. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
f. Acordul de asociere, dacă este cazul;
g. Acordul de subcontractare, dacă este cazul;
h. Angajamentul ferm de susţinere, dacă este cazul;
i. Acte adiţionale, dacă există;
j. Şi alte anexe la contract:

8. Obligafule principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să fiirnizeze şi să pună în funcţiune, la sediul achizitorului (sau într-o 
locaţie indicată de âcesta, în Municipiul Zalău), produsele ofertate, în conformitate cu 
prevederile Caietului de sarcini nr. 29537 din 05.05.2021 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, respectiv 24 luni începând cu data 
recepţionării lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă şi 
punere în funcţiune.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cp 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 
lucrătoare 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 de către furnizor, la destinaţia 
indicată la art. 5.2 din contract.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către fhmizor în termen 30 de zile de 
la data recepţionării lor calitative. Vizat y 
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, fiimizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp obligaţiile 
asumate prin contract (potrivit art. 6.1 ditt contract), achizitorul are dreptul de a calcula, iar 
furnizorul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea produselor furnizate 
cu întârziere, în termen de 30 zile de Ia data comunicării penalităţilor datorate. Penalităţile vor 
fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.
10.2. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (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.
10.3. Nereşpectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii 
lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără sesizarea 
instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de, a 

notifica administratorul judiciar/lichidatoml, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii
. de insolvenţă, soiicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. Administratorul 
r' judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data 
f primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.

10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin executarea eu întâi-ziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. lO.l, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun,
10.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndepiinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor, iar a 
furnizorului: de furnizare a produselor), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 100 
% din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.

Clauze specifice
f 11. Recepţie, inspecţii şi teste

11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii preliminare, 
la sediul fumizorului/producătorului înainte de livrarea produselor la destinaţia finală stabilită 
de achizitor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11 A, Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au foSt inspectate şi testate de furnizor, cu sau 
fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face la 
destinaţia finală a produselor.
11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 
contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau
ofici
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12. Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ea acestea să facă faţă, fără 
limitarej 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 vă lua în considerare, 
unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finala 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 şi de a pune în funcţiune produsele, respectând nivelul 
cantitativ şi calitativ contractat, la sediul internatului Liceului tehnologic “Mihai Viteazul”, 
Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorutui documentele care însoţesc 
produsele:

a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) instrucţiuni de utilizare/ exploatare, îh 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 fabricafe, 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, îrt 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 oricârei alte acţiuni sau 
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor, inclusiv punerea în funcţiune de către furnizor, 
este cea declarată în propunerea tehnică, respectiv 24 luni, începând, cu data recepţiei calitative 
şi punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor la destinaţia finală, după cum urmează:
- timp maxim de intervenţie: 2 zile lucrătoare, la sediul internatului, după înştinţarea 
fumizorului/prestatorului.
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 societate de asigurări, în condiţiile 
legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod 
corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei, 
autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea garanţiei, acesteia prin depunerea la 
caserie a unor sume în numerar.
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în situaţia în care garanţia debună execuţie se constituie prinli-un instrument de garantare emis 
de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei scrisorii de garanţie că 
diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se va face doar cu acordul scris al achizitorului. 
Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în 
concordanţă cu prevederile contractului de furnizare şi cu prevederile HG 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizăid sau cuprinderea unor precizări 
restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de către 
achizitor.
16.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise 
pentru livrările efectuate, situaţie în care furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
16.3. (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de livrare a produselor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), furnizorul are obligaţia de a

_ prelungi valabilitatea garanţiei de buna execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii
W* contractului de furnizare, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 

adiţional de prelungire.
(2) Garanţia, de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 

iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de livrare 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 Ia data plăţii facturii finale, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat 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 punerea în fbneţiUne a produselor.

18, Amendamente
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
18.2. Păriile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
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19. Modificarea contractului
19.1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, 
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează nurnai în cazurile şi condiţiile 
prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.
19.2. Modificările pot fî dispuse numai de către achizitor, în conformitate şi în limitele 
contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii 
procesului-verbal de recepţie, fie direct printr^o instrucţiune emisâ de achizitor în acest sens, fie 
printr-o cerere adresată furnizorului de a prezenta o propunere de modificare.
19.3. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al contractului, 
achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu furnizorul.
19.4. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr.395/2016 (art.164 alin.4).
19.5. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se 
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) în situaţia nerespectâfii dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.

20. întârzieH în îndeplinirea contractului
20.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 30 zile, conform art. 6.1 
din contract.
20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare a 
produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.
20.3. 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.

r 21. Cesiunea
21.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
21.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor furnizate 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
21.3. Solicitările de plata către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.

22. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter personal fapt 
pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date sau împuternicit 
situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal 
ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează seMcîîr~i^^Z~y .̂a
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b) sa prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor, 
în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de furnizare, 
având ca obiect să furnizeze, la sediul achizitorului (sauînir-o locaţie indicată de aceasta, în 
Municipiul Zalău) şi să pună în funcţiune Dotări privind investiţia ^^Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Mihai 
Viteazul din municipiul Zalău - etapa I Internat” ”, aferente Lotului nr.l - Achiziţia de 
electrocasnice şi echipamente IT;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost 
prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ea ulterior datele stocate pe toată această 
perioadă să fie şterse;

^ e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuţia 
ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea; 
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării 
datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şj în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.
23. Subcontractanţi
23.1. 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.
23.2. 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.

^ 23.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul 
în care îşi îndeplineşte partea: sa din contract.
23.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontectant 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.
23.5. 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.

24. Forţa majoră
24.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contracţ, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.2. 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.
24.3 . 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. ______________
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24.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estirnează ca va acţiona o perioadă mai m^e 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.

25. Soluţionarea litigiilor
25.1. 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.
25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţa contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

26. încetarea contractului
26.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produselor.
26.2. 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.

" - 26.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denuriţare unilaţeralâ de câtre 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, încâţ, 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.
26.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul m care furnizorul 
se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

27. Limba care guvernează contractai
21A Limba care guvernează conUactul este limba română.

28. Comunicări
28.1 (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.
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mâil, cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30. Dispoziţii  finale
30.1, 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,
30.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare eu aceeaşi forţă
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor,.--------------
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30.3. Persoana desemnată de âGhizitor, responsabilă eu urmărirea derulării eontractuluij este 
Anca Micle Toderean, consilier achiziţii - Serviciul achiaţii investiţii publice din cadrul 
Direcţiei Tehnice a Primăriei rnunicipiului Zalău.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

FURNIZOR 
S.C. Conţi Grup S.R.L. 

ADMINISTRATOR 
Gheorghe Găbriel Mihaî Ailoae

DIRECŢIA ECONOmgi; „ 
Şef Serviciul Financiar«ventiv Propriu 

ContabilitatexISuket
...........

DIRECŢiA^TFHNICĂ 
Şef Serviciul dey 
Comunitare de 

ing. CiuM

itOrimre Servicii
itâtţiPîiblice,

odica

Aviz Serviciul Juridic,

4-

întocmiL ing. Anca Micic Toderean 
DT-SlAi>/AP/MTA/3ex
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