
MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

4500,16-Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
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CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. /15.

1. Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu nr. 3, tel. 0260/610.550; fax: 0260/661.869, 
e-mail: primaria@2alausi .ro. cod fiscal 4291786, cont nr. R044 TREZ 24A7 0060 0203 
030X, deschis la Trezoreria Zalâu, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana 
Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

1.2. S.C. LANDSCAPE DI VISION S.R.L. cu sediul în municipiul Brad, str. Republicii, 
nr. 18, cam, 3, judeţul Hunedoara, având eerţifieat de înmatriculare la Registrul Comerţului 
nr. J20/379/2019, CUI 40633257, tel.: 0729/067.039, e-mail:lanscape.division(^yahoo.com, 
cont nr. R019TREZ3695069XXX001818 deschis la Trezoreria Brad, reprezentată prin 
Lucian Sinese Sicoe - 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 platihil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentm 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 - ser/icii 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
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-n-ms^datoi^ază
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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 ă crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor imeia din părţi; 

j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

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

Clauze obligatorii

4, Obiectul principal al contractului
4.1. Furnizoiul se obligă să furnizeze şi să monteze o instalaţie de ghirlande luminoase 
pentru clădirea Primăriei municipiului Zalău, în lungime totală de 262 ml, constând 
într-un număr de 16 bucăţi cortină cu dimensiunile de 1 m lăţime şi 10 m înălţime, 34 
bucăţi perdea cu dimensiunile de 3 m lăţime şi 0,5 m înălţime, lumină albă şi un set 
accesorii montaj cortine 120 ml, în conformitate cu Anunţul nr. ADV1261521 postat în 
SEAP în data de 10.12.2021, 
produse/servicii/lucrări din SEAP la data de 10.12,2021, ora 12:07 şi înregistrată la 
Primăria Municipiului Zalău cu nr. 87697/13.12.2021 şi cu prevederile prezentului contract.
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere produsul menţionat şi să 
plătească preţul convenit în prezentul contract.

c*

cu oferta postată în catalogul electronic de

5. Prejul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor 
este de 45.266,00 lei fără TVA, respectiv 53.866,54 lei cu TVA, conform ofertei postate 
în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări din SEAP la data de 10.12.2021, ora 

. 12:07 şi îmegistrate la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 87697/13.12,2021, detaliat după 
cum urmează:

Denumire produs U.M. Cant. Preţ unitar 
lei fără TVA

Valoare 
lei fără 
TVA

Furnizare cu montaj instalaţie de ghirlande 
luminoase pentru clădirea Primăriei 
municipiului Zalău, care conţine:

Cortină cu dimensiunile de 1 m lăţime şi 10 m 
înălţime, lumină albă (160 m)_____________
Perdea cu dimensiunile de 3 m lăţime şi 0,5 m 
înălţime, lumină albă (102 m)

buc 16 1.240,00 19.840,00

buc. 34 254,00 8,636,00

Accesorii montaj cortine 120 ml 1 4.700,00 4,700,00set
ffnt
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Manoperă montaj, inclusiv echipamente pentru
lucru la înălţime

12.090,00 12.090,00

TOTAL 45.266,00
TVA 8.600,54
TOTAL CU TVA 53.866,54

5.2 Preţul produsului include costurile cu transportul şi montarea acestuia la destinaţia
indicată de achizitor, respectiv Primăria municipiului Zalău, Piaţa I. Maniu, nr. 3.

6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare a produsului care face obiectul prezentului contract este de 5 zile 
calendaristice, începând de la data semnării contractului de către ambele părţi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a 
produsului.

7. Documentele contractului 
IA Documentele contractului sunt:

a. Anunţul nr. ADV1261521 postat în SEAP în data de 10.12.2021; 
b. Oferta postată în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări din SEAP la data de 

ora 12:07 şi înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr.
c

10.12,2021,
87697/13.12.2021;
c. Certificate de calitate, conformitate şi de garanţie;
d. Acte adiţionale, dacă există;
e. Alte anexe la contract, după caz.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul ofertat, în conformitate cu specificaţiile 
ofertei postate în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări din SEAP la data de 
10.12.2021, ora 12:07 şi înregistrate la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 
87697/13.12.2021, anexă la prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul ofertat, la standardele şi/sau performanţele 

^ prezentate în ofertă.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produsului o perioadă de 24 luni începând cu 
data recepţionării 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;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitării achizitorului.

L.

9, Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul calitativ, în termen de 30 zile 
calendaristice de la livrarea acestuia de către furnizor.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către furnizor în termen 30 de zile 
de la data recepţionării lui calitative, după comunicarea facturii de către furni^^nr.
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
10.1. In cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul ai-e 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 produsului livrat-cu întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. In cazul în care achizitorul nu onorează facturile Ia data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cota procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. In cazul în cai-e 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.

^ Administratoml judiciar/lichidatorul are obligaţia de â răspunde notificării în termen de 30 
V de zile de la data primirii notificării, în 
( 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 şi 10.7, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului 
Comun.'

• A
10.7. In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produsului, iar a 
furnizorului: de furnizare a produsului), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 
100% din valoarea obligaţiei principale neîndeplînite, reprezentând daune intense 
compensatorii* '

caz contrar contractul se consideră denunţat de

Clauze specifice

11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are di*eptul de a efectua teste şi inspecţii 
preliminare, la sediul flirnizorului/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. Achizitortil are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.4. Dreptul achizitomlui 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 himizor, cu 
sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinaţia 
finală.
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face la 
destinaţia finală a produsului.
11.6. Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitoml..ar^i=epţul
să-I respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
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a) de a înlocui produsul refuzat, sau
b) de a face toate modificârile necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor 
tehnice.

12. Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsul 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 finala.
(2) In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produsului şi absenţa 
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
(3) Toate materialele de ambalare a produsului, 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 produsul, respectând nivelul cantitativ şi calitativ

contractat, la destinaţia finala indicată de achizitor, respectiv Primăria municipiului Zalău, 
Piaţa I. Maniu, nr. 3.
I3.i

(

La livrarea produsului, furnizorul Va transmite achizitorului documentele 
însoţesc produsul:

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 produsului, semnat de către reprezentanţii furnizorului şi cei ai 
achizitorului, cu condiţia ca produsul să Gorespundă din punct de vedere calitativ.

care

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 funcţie de termenul comercial de livrare convenit.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul fiimizat prin contract este nou, 
nefolosit, şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor, 
în afara cazului în cai'e este prevăzut altfel în contract. De asemenea, furnizorul ai'e 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 acordată produsului este de 24 luni, începând cu data recepţiei 
calitative şi cantitative, după livrarea acestuia la destinaţia finală.

16. Modalităţi de plată
16.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie aLae€stuia, în 
termen de 30 zile de la data recepţiei calitative a produsului. V yrtrST 
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17. Amendamente
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
17.2. Păi-ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni,, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

a conveni

IH. Ajustarea preţului contractului
18.1. Pentru produsul furnizat, preţul datorat de achizitor furnizorului, este cel declarat în 
oferta postată în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări din SEAP la data de 

ora 12:07 şi înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu10.12.2021,
87697/13.12.2021, anexă la contract.
18,2. 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 

0 reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului.

nr.

(

19. întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 5 zile calendaristice, 
conform art. 6.1 din contract.
19.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă teimenul 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 face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.
18.3. în afara cazului în care achizitoml este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului conform prevederilor art. 10.1.

^ 20. Cesiunea
^ 20.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice

alte obligaţii asumate prin contract.
20.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor 
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 20.2.

21. 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 subcontractanţii 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 răspunzătorfcfaţOr^îunîizor de
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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 ait. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 98/2016.

22. Forţa majoră
22.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
22.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.
22.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

c
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 
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 şi legitime, într-un mod adecvat şi
C 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 furnizărea cu montaj a unei o instalaţie de ghirlande luminoase pentru 
clădirea Primăriei municipiului Zalău;
d) să păstreze datele eu 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 contactului, 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;
£) 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 Naţicpaleiie/Supraveghere

I O^jfjufld/C

care
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a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), confonn obligaţiilor ce derivă din 
prevederile RegularnentUlui nr. 679/2016.

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

25. încetarea contractului
25.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
gai'anţie a produsului .
25.2. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
25.3. Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 

^ contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii coritraetului 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 denUriţării 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.

nu

2 7. Comunicări
27.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

^ trebuie să fie transmisă în scris. AGeasta se poate face de către reprezentanţii achizitorului,
inclusiv direct de către conGesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.
27.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi/forţă 
probantă, din care două exemplare pentnj achizitor şi un exemplar pentnî“fumi:

ofimi juriuic8



29.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabila cu urmărirea derulării contractului, 
este dl. Liviu Cherecheş, administrâtbr - Serviciul Administrativ şi Andreea Crlstea - 
consilier achiziţii în cadrul Direcţiei Tehnice- Serviciul investiţii, achiziţii publice, a 
Primăriei municipiului Zalău, din punct de vedere al finalizării procedurii de achiziţie.

Achizitor,
Municipiul Zalău,

Furnizor,
S.C. Landscape Division S.R.L. Brad

Primar,^
loneljCumt

Administrator, 
Lueian Sin^e Sieoe

Direc'tmp-eC%iomidţizat pentru

Wi \9b
9a

'aUU.

Director w^riic, 
ing. Dănuţ Cospun juureac f •

Avizat Serviciul Jurkll^

întocmit,
Andreea Cristea 
DT/SIAP/AP/AC-Sex.
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalău, Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: pilmaria@zalausi.ro

CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr. u / nL //-

J.PărţUe contractante:
1.1, MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa 1. 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

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

\

^ 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 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 ie 
furnizeze achizitorului;

e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, in.staJarea, 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 
atunci când prin proc^ul 
componentelor rezultă ui

1

le produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate 
! fabricare, prelucrare sau asamblare mşjor&şi esenţială a 
irodus nou, recunoscut comercial,^e diferit, prin

\
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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 păiţi;

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.

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 Mrmicipiul 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 fiamizorului de către 
achizitor este de 315.000,00 lei iKră 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 punere în flmcţiune a produsului care face obiectul 
prezentului contract, după caz, este de m 
contractului de către ambele părţi. | JţPcr

axim 20 zile, începând de la data semnării
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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.

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 la prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul ofertat, la standardele şi/sau perfonnanţele 
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.

cu nr.

c

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 Ia 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 c^tative.

i
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
lOJ. 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 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, 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.
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 ui condiţiile dreptului 
comun.
10.7. în căzui 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.

(

Clame 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 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, 
cu sau fără participarea unui rep^zentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la 
destinaţia finală.
11.5. Inspecţiile şi testele din cadriil i^^pţiei cantitative şi recepţiei caliţativose
la destinaţia finală a produsului. /

vor face

i
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11.6, Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul 
dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are
a) de a înlocui produsul refuzat, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă 
specificaţiilor tehnice.

are
obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

12, Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât 
să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) - In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi 
absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
(3) - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
în vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în 
proprietatea furnizorului.
12.2. - Marcarea produsului: nacela/platforma va 
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 răspunderea 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.

afişate vizibil şi inteligibil, înavea

(

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsul
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra şi de a pune în flmcţiune produsul, respectând 
nivelul cantitativ şi calitativ contractat, la sediul S.C. Citadin Zalău S.R.L., str. Fabricii, 
nr. 28, mim. Zalău,
13.2. La livrarea produsului, furnizorul va transmite achizitorului documentele 
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 utili^e şi mentenanţă, în limba română;
h) pachet legislativ (2 triim^uri reflectorizante, trusă sanitară, stingător).

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

L care
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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 funcţie de termenul comercial de livrare convenit, maxim 20 zile de la 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, furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract nu va 
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau oricărei alte acţiuni 
omisiuni a furnizorului şi că acesta va funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată 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 imedat 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 fâră a aduce nici un 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.

sau

(

(

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. M 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
situaţia în care garanţia debimă execuţie se constiţf^^rmtr-un instrument dg^arantare

erar. îna unor sume în
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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 furnizare şi cu prevederile HG 
395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau 
cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a 
instrumentului de garantare de către achizitor.
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, fâră TVA. 
Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze 
acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
16.3. (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de livrare a produselor 

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

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 
modificarea clauzelor contrac^lui, prin act adiţional.
18.2. Părţile contractante au peptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a copvenfo prin
act adiţional, adaptarea acelor afectate de modificări ale legii. '

(

semnarea
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(
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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 în limitele 
contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii 
procesului-verbal de recepţie, fie direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest 
sens, fie printr-o cerere adresată furnizorului de a prezenta o propunere de modificare.
19.3. 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).
19.4. (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 
denunţa unilateral contractul.

a
(

20. iniârueri 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 
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.

a

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 peroanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi privinfl libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regularneptul general privind protecţia datelor- RGElP^f^licabil 
oricărui operator de date sau emicit situat în Uniunea Eu^eână ş)/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, explicite şi legitime, într-un mod 
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată Umitatâ 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 confidenţialitatea 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
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23. Subcontractanţi
23.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subconfractanţii 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.

Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta

(

23.4. nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
contractului şi va fi Scută 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 fiimizare, 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 centratului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei inajore, 
dar fără a prejudicia drepprţ^ce li se cuveneau părţilor până la apariţia aceşteiC /

¥
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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 
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.

mare

25. Soluţionarea litigiilor
25.1. Achizitorul şi fiimizorul 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 
în legătură cu îndeplinirea contractului.
25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul 
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 neîndepUnirii culpabile, de către una dintre părţi, 
a obligaţiilor contractuale.
26.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denimţare 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 contactului 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 fiimizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul îh care 
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

sau

nu

(

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/utîlizator.
(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.

1.
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SO. 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.
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.

Persoanele desemnate de către achizitor, responsabile cu urmărirea derulării

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALĂU,

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

VW
PRIMAR, 

Ionel Ciunt
ADMINISTRATOR, 

Ruben Q»diji Marian
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MUNICIPIUL ZALĂU 

PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa Iniiu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon:'.(40)260.610550 
http;//ww*v.2alausj ro

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

CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr.

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

■ si *
1.2. SC ELBA-COM SA, cu sediul în Timişoara, splaiul Nicolae Titulescu, nr. 14, judeţul 
Timiş, cu certificat de înmatriculare nr.
0256490060, fax: 025649.0319, cont nr. R038 TREZ 6215 069X XXOO 0984 deschis la 
Trezoreria Timişoara, reprezentată prin Marius-Matei Cocian, administrator, în calitate 
de furnizor, pe de altă parte.

J35/559/2000, CUI 13108765, telefon:

2. Definiţii
în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi ăstfel:
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 - jareţul 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 llirnizorului 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|-aet-ului;,-,şjLLnt-5J3iisiderate
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evenimente; războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofeasemenea
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat foi-ţă,majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din părţi;
J) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3^ Interpretare
3.rîn 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 li interpretate prin raportare .la întregul contract.

Clauze obligatorii
' ■

4, Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă sâ furnizeze instalaţii de iluminat festiv, constând într-un 
număr de 2S0 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 de sarcini nr. 66379/22.09.2021, specificaţiile ofertei nr. 
1739/29.09.2021, înregistrate la Municipiul Zalău cu nr. 70079/05.10.2021, precum şi cu 
respectarea prevederilor prezentului contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţurconvenit 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 câţe 20 m, fiecare şir având 200 leduri de culoare alb cald.
5.2. Preţui produselor include costurile cu transportul şi furnizarea acestora la destinaţia 
indicată de achizitor, 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
7.1 Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 66379/22.09.2021;
b. Oferta nr. 1739/29.09.2021, înregistrate la Municipiul Zalău cu nr. 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 sâ furnizeze produsele ofertate, în conformitate cu specificaţiile 
Caietului de sai-cim nr. 66379/22.09.2021 şi ale ofertei nr. 1739/29.09.2021, îni-egistrate 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;

P; Obligaţiile principale ale achizitorului
9. h. 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 lă data recepţionării lor calitative, după comunicarea facturii de către 
furnizor.

10. Sancţiuni pentru neîndepUnirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, liirnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit ait. 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 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 

a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de 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 confonn 
prezentului conti'act.,
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 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 produselotv iar a 
furnizorului: de furnizare a produselor), debitorul va datora creditoruluMfoIigaţiei,
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100% din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese 

compensatorii.

Ciauze specifice
II. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. 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 ai-e 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.respinge nii 
ya fi limitat.sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de 
furnizorf cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării 
acestora la.destinaţia finală.
11.5; Inspecţiile şl 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 sa le respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 

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

specificaţiilor tehnice.

12. Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât să 
ajungă.în bună stare la destinaţia finală.
(2) In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în 
cortsiderai'e, 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 care 
însoţesc produsele:

a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
e) 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, semnat de către reprezentanţii furnizorului ai^i ai 
achizitorului, cu condiţia ca produsele să corespundă din punct de vedere calitathl^^......
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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 fiincţie 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, 
furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a 
furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada d:e garanţie acordată produselor este cea declarată în ofertă, respectiv 24 
luni, începând cu data recepţiei calitative şi cantitative, după livrarea lor la. destinaţia 
finală.
/ .

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

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

18. 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.
18.2. 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 păi-ţilor, prin act adiţional.
18.3. în afara cazului în care achizitorul este de. acord cu o prelungire a. termenului de 

livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului conform prevederilor art. 10.1.

20. Cesiunea 
20; 1.
orice alte obligaţii asumate prin contract.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind .ranţia sau
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20.2. Fumizoitil poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor 
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. ■ .
20.3: Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 20.2.

21.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 ei a semnat 
Gbnti-actul cu achizitorul.
21.2. Furnizorul are obligaţia, de a prezenta la încheierea contractului toate'contractele 
încheiate- cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
21.3. - 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 
jiaitea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractul ui-, şi 
vâ 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 ait. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016. : ' .

'•-w.

22. Forţa majoră
22.1. Forţa-majoră exonerează pâi'ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. ■
22.2. îndeplinirea contractului vă fi suspendată în perioada de acţiune a foi'ţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile'ee Ti se cuveneau.părţilor până la apariţia acesteia.
22.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de. a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea-acesteia şi să ia orice măsUri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fi'ecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea, de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată'pretinde celeilalte daune-interese.

23. 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 şi legitime, într-un mod adecvat 
şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară^itfdep inirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
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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 nt; 679/2016, 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 SRL, str. Fabricii, nr. 28;
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, ş,i 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;
1} 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. 679/20 i6.

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

25. încetarea contractului
25.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produsului.
25.2. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre pă^i, 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 mi 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 denunţai-e 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 roinână.

27. Comunicări
27.1. (!) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de cătrej-eprezent^ţii achizitorului, 
inclusiv direct de către cortcesionar/utilizator.
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.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii.
212. Comunicările. între păi-ţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă.contractului
28.1. Contractul, va fi interpretat conform legilor din .România. .

29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea,, anterior şi 
ulterior încheierii lui. ■
29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor,
29.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este domnul Marius Sestraş - consilier în cadrul Direcţiei tehnice şi Cai'men Băican - 
consilier achiziţii publice din cadrul Direcţiei tehnice din punct de vedere al finalizării 
procedurii de achiziţie.

Achizitor, 
Municipiul Zalău,

Primar,

Furnizor,
SC Elba-Com SRL

A/(fl|ninjştrator,
|ei ^ocianMarilusr

;i^(eLBA-coMln
».

a.
D i ir^cto rec^o m i c, 

ec. Marian/â’^iiiibuş

\

Directir tehnic, 
irig. Dăn^^smln Curea bîNU

Cu

COMTC.yţo.T'Avizat Serviciul limdic,

\(

întocmii, Carmen Oîlican 
DT/SIAlVAP/CB-3c.\.
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