
MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

<^50016- Zalău, Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http;//wwiv,zalausj.ro , e-mail: primarlai^alausj.ro

Fax.(40)260.661869

CONTRACT DE FURNIZARE 
din

LPăijile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa 1. Maniu, nr. 3, telefon 0260-610.550; fax 0260-661.869, 
e-mail; primarla(g).zalausi .ro. .
R030TREZ24A510103200101X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel 
Ciunt, Primar şi ec. Mariana Cuibuş, Director economic, în calitate de achizitor, pe de

fiscalcod 4291786, cont nr.

o parte,

Şl

S.C. DNS. BIROTICA S.R.L. cu sediul în Bupuresti, str, Pogoanelor, nr.. 147,.sector.4 
telefon:.'021.ŢII.70!85,' 0733.015.635,

......................... J40/5541/2004
R015ŢREZ7005069XXX002708, 
reprezentată prin Nicolae Ştefan Dobrin, administrator, în calitate de furnizor, pe. de 
altă parte.

e-mail: contact@dnsbirotica.ro, număr de 
Cod fiscal RO 16310679,, 
deschis la Trezoreria municipiului Bucureşti

. înmatriculare cont . n.r.

Clauze obligatorii

2. Obiectul principal al contractului
2.1 Furnizorul se obligă să furnizeze rechizite de birou pentru Primăria municipiului 
Zalău, detaliate la art. 3.1 din contract, pe bază de comandă, în conformitate cu oferta 
înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 20000/07.03.2022 şi cu prevederile 
prezentului contract.
2.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere produsele menţionate şi 
să plătească preţul convenit în prezentul contract.

3. Preţul contractului
3.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate, este de 75.913,40 lei fără 
TVA, adica 90.336,95 lei cu TVA inclus, conform ofertei, detalj(»^e*4Bfă»ngi!?wrn^^
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Nr. buc./ 
cutie/ 

set/ top

Valoare 
totala, lei 
fara TVA

Preţ
unitar, lei 
fara TVA

Denumire produs UM

Nr.crt.
cutie 200 200,001,00Agrafe 33 mm1

70cutie 175,00Agrafe 78 mm ■ 2,502
Bandă scotch 19x33mm buc 300 156,000,523

150,002,50buc 60Bandă scotch 46x66xmm4
buc 300 1.140,00Biblioraft marmorat 50 mm 3,805

3.OOO,O0buc 600Biblioraft marmorat 75 mm 5,006 ■

.20 81,60bucBuretiere cu gel 4,087'
buc 100 109;0Q1,09.Banda corectoare 5 mm x 8 m8

60,00. 0,60Cutter mare (lăţime lama 18 mm) buc 1009
60buc 23,50 . 1.410,00Capsator C-1410

300,00300cutieCapse 24/6 1,0011
0,16■Creioane H8 cu radiera ■ buc 100 16,0012

Creion automat 0.,7 mm 100buc 85,000,8513

t Dosar cu şină 50 buc/set buc 4000 2.200,00■ 0,5514
Dosar pilc 50 buc./set buc 400 208,00■ 0,5215 ■
Dosar plastic pt. biblioraft 50 buc/set 3000buc ■ • 1.500,000,5016

500Dosar încopciat 1/2 50 buc.set buc 260,000,5217
300Evidenţiator text 4/set set 1.200,004,0018

Fluid corector buc 20019 1,15 230,00
Folie plastic 100 buc/set 100set 8,00 800,0020
Lipici solid 50 gr buc 150 126,000,8421
Lipici lichid 50 gr buc 100 0,46 46,0022
Liniare 30 cm buc 100 42,0023 0,42
Perforator H30 buc 20 28,83 576,6024

• 0,25Pix albastru 2000buc25 500,00
Pix gel 0,7 mm (albastru, negru, roşu) 1500buc26 1,00 1.500,00
Post-it 75x75 (12 buc/set) buc 115027 1,00 1.150,00
Post-it index (5 culori) buc 70028 ■ 1,30 910,00
Plicuri mici LC6 1000 buc./cut. buc 600029 0,07 420,00
Plicuri mari TC4 250 buc./cut. buc 1500 0,2530 375,00
Plicuri mijlocii TC5 500 buc./cut buc 100031 120,000,12
Plicuri burduf TB4 (40mm) buc ■ 100032 0,60 600,00
Plic DL fereastră stânga 1000 buc./cut. buc33 8000 0,09 720,00
Marker permanent negru 1,5 mm buc 10034 0,50 50,00
Marker permanent CD/DVD negru 1 mm buc 15035 0,43 64,50
Mine creion automat 0,7 mm buc 5036 0,43 21,50
Radiere buc 5037 . 0,09 4,50
Ascuţitori buc 3038 0,45 13,50
Registre 100 file buc 4039 5,81 232,40
Repertoar 200 file cu pătratele buc 440 22,95 91,80
Separatoare biblioraft din carton 5041 set 7,00 350,00
Fiirtie copiator A3 80 g/mp 542 top 36,00 180,00
Hirtie copiator A4'80 g/mp 3000top 54.000,0043 18,00
CD-R cu plic buc ■■■ - lOO-44 0,8». 05)60

VJîăt 
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Foarfecă 19 cm buc 50 106,002,1245
Alonje dosare Ă5 (25 buc/set) 100.set 3,50 350,0046

75,913,40TOTAL, lei fara TVA
14.423,55TVA
90.336,95TOTAL, lei cu TVA

3.2 Produsele se vor livra pe baza comenzii emise de către achizitor.
3.3 Cantităţile prevăzute la art. 3..1 din contract, vor putea fi. modificate, la solicitarea 

achizitorului, cu respectarea preţurilor, prevăzute în contract şi cu încadrarea în valoarea totală 
a contractului.

Durata contractului
4.1 Cohtractul intra în vigoare la data semnării lui de, către ambele părţi şi încetează să 

producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a produselor.
4.2 Durata contractului este până în 31.12.2022.
4.3 Termenul livrării produselor de către furnizor este de 5 zile, de la data primirii 

comenzii de la achizitor.

5. Documentele contractului 
5.1 Docurnentele contractului sunt;
' - Solicitarea de ofertă nr. 17265/25.02.2022;

- Oferta înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 20.000/07.03.2022;
- Comunicarea ■ municipiului Zalaii nr, 23928/17.03.2022, de anunţare, a ofertei 
castigatoare, cu solicitarea de modificare a.unor cantitati;
- ,Ra.spunsul SC DNS BIROTICA SRL, .înregistrat la Primăria municipiului Zalau cu nr. 
2451 1/21.03.2022, prin care acesta isi da acceptul pentru Încheierea contractului de 
furnizare la cantitatile modificate si la valorile ofertate;
- Certificate de garanţie;

• - Specificaţii tehnice, instrucţiuni de utilizare în limba română;
- Acte adiţionale, dacă există;
- Alte anexe la contract, după caz.

6. Obtigăţiile principale ale furnizorului
6.1 Furnizorul se Obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 
solicitate şi prezentate în propunerea financiară.
6.2 Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor furnizate 12 luni, începând cu data 
recepţionării lor calitative si cantitative de către achizitor.
6.3 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor. drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul 
achiziţionat; şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitării achizitorului.

7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze calitativ şi cantitativ produsele la sediul său, în 
termen de 5 zile calendaristice de laiivrarea acestora de către furnizor.
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11 Achizitorul se obligă: să^ plătească c^re furriiior preţul produselor comandate în 
termen de 30 de zile de Ia data recepţionării lor calitative şi cantitative, după

contul de Trezorerie al furnizorului.primirea facturii emise de către furnizor, prin OP, în
S. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpahUă a obliga(iilor ^
8.1 în,cazul în care, din vina.sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o coţă procentuală de 0,15/o pe^zi 
întârziere din valoarea produselor furnizate cu întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilita, pentru fiecare zi intarzieie,
pana la Îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. ■ :, .
8.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de maxim 30 de zile de la 
comunicarea facturii, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalltăţi^(daune-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere, din plata 

neefectuată la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului contract. ....
8.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificaie pieal.abila şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de â pretinde plata de daune-interese.
8.5,în cazul în care furnizorul intra in procedura de insolventa, achizitorul are dreptul de 
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, in termen de 3 luni de la deschideiea 
procedurii de instanţa, solicitandu-i acestuia rezilierea contractului . de furnizare. 
Admi.nistratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării in termen de 
30 de zile de la data primirii notificării, in caz contrar, contractul se considera denunţat 
de drept.. ■'
8.6 PentruT prejudiciul provocat , prin executarea cu Întârziere, , neexecutarea sau 
executarea necoresounzatoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor 
ce pot fi percepute in condiţiile art. 8.1, 8.2 si 8.7, in completare, părţile datoreaza.daune- 
interese in condiţiile dreptului comun.
8.7. In cazul in care oricare dintre parti suferă un prejudiciu datorat neexecutarii 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului de plata a produselor conform art. 3.1, 
iar a furnizorului; de livrare a produselor contractate conform art. 2.1), debitorul 
obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale 
neexecutate, reprezentând daune-interese compensatorii.
9. Preiucrarea datelor cu caracter personal
9.1. Executarea contractului de servicii 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

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 Evropeană saucare 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, îni.r-un mod 
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară 
îndeplinirii scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datetarp .n

t

cu
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c) să colscteze, să prelucreze, să. stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal cate 
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE ni. 679/20J6, precum p

respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de
servicii; ,
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşei^te durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulteiioi datele

luarea unor măsuri tehnice si

cu

stocate pe toată această perioadă să fie perse; 
e) să asigure integritatea f confidenţialitatea datelor prin 
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."

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

poate avea faţă de furnizor prin contract.

/ •

13, Ajustarea preţului contractului .
13.1. Pentru produsele furnizate,' preţul datorat de ăcliizitor prestatorului este cel declarat în 

oferta prezentată de furnizor, anexă la contract.
13.2. Ajustarea preţului contractului este aplicabilă direct numai în cazul tn cate au loc 
modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au 
ca obiect instituirea, niodificarea sair renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căioi 
efect se reflectă în’creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului. .
14. Amendamente
14.1., Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
14.. 2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional,.adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

a conveni

15. întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1; Furnizorul are obligaţia de a' respecta termenul de livrare, conform art. 4.3. din 

contract.
15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contactului, furnizorul nu respectă termenul de.livrare 

obligaţia de a.notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de 
furnizare asumate prin contract se face cu acordul părţilor, prin ac.t adiţional,
15.3 .în afara cazului în care achizitorul este de acord cu. o prelungire a termenului de 
livrare, orice.întârziere în. îndeplinirea contractului dă dreptul .achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului.
16. Cesiunea
16.1 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia'sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
16.2 - Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor 
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
16.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi, onorate, numai după operarea unei cesiuni cu. 
respectarea dispoziţiilor articolului 16.2.
17. Forţa majoră
17.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care'aceasta, acţionează.
17.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a.forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.3 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, ■ 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.
17.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.

f
acesta are

%m»t-
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j8.2 Dacăi după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Romania.

]9. Limba care guvernează con tractai
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări
20.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris. .
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
20.2 Comunicările între pai-ţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
2J. Legea aplicabilă contractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

22. Dispoziţii finale
22.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa păi-ţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
22.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
22.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
dl. Pop Alin, magaziner - Serviciuf Administrativ şi Corina Mezei - consilier achiziţii în 
cadrul Direcţiei Tehnice- Serviciul investiţii, achiziţii publice, a Primăriei municipiului 
Zalău, din punct de vedere al finalizării procedurii de achiziţie.

%

FURNIZOR,
SC DNS BIROTICA SRL

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU

ADMINISTRATOR, 
Nicolae Stdiah Dobrin

PRIMAR, 
Ionel Ciunt \

/ iirtritf',! \

ONOMIC j'^ropr'lij 

..

->
DIRECT^ 

ee. Măria

m-
DIRECTOR TEHNIC, 

ing. Dănuţ Uosmin/Curea
/
/

AVIZAT,
SERVICIUL JURIDIC

■ înlocmit: Corina Mezei . 
D'17SIAIVAI><^ex.
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MUNICIPtUL ZALĂU
PRIMAR

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

Fax.(40)2e0,661869 
e-mail: pnmaria@zalausj.ro

CONTRACT DE FURNIZARE
0/

1. Părţi le contraetante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Piaţa L Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260- 
661869,
R019TREZ24A655000580101X şi cont nr. R035TREZ24A655000580102X, deschis la 
Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director 
economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

e-mail: primaria@,zalausi.ro. cod fiscal 4291786, cont nr.

si
9 •

1.2. S.C. Ovavinci S.R.L., cu sediul în Suceava, str. Grigore Alex. Ghica, nr. 12, jud. 
Suceava, tel. 0745792706, e-mail: mihaela_ovadiuc@ovavinci.ro, cod fiscal 31886668, 

0 înregistrat la oficiul Registrului Comerţului cu nr. 133/459/2013, cont nr. R097 TREZ 5915 
069X XXOO 7117, deschis la Trezoreria Suceava, reprezentata prin Mugurel - Cor'neliu 
Ovadiuc, administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

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

între o autoritate conti-actantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de 
furnizor;

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

c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integială 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 furnizomlui 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 său 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 ftirniza 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; psunt- -considerate
\
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asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca unnare a unei cârantine, embargo, enunierarea nefiind 
exliaustivă 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 fomia de plui-al 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 4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune, la sediul Internatului 

A. Liceului Tehnologic Mihai Viteazul, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, mun. Zalău, jud. 
^ Sălaj, dotările pentru cabinetul medical, din cadrul obiectivului de investiţii: 

“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şî echiparea unităţii de învăţământ Liceul 
Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău - etapa I Internat”, cuprinzând 
produsele detaliate la art. 5.1, în conformitate cu specificaţiile şi cerinţele din Caietul de 
sarcini nr. 66959 din 23.09.2021, cu oferta postată în SEAP în cadrul procedurii simplificate, 
identificată cu nr. SCNl097379 din 18.11.2021, precum şi cu respectarea prevederilor 
prezentului contract.

S. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor 
este de 24.950,00 lei fără TVA, respectiv 29.690,50 lei cu TVA, conform ofertei postate în 
SEAP în data de 18.11.2021 cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr. SCN1097379 
şi este detaliat după cum minează:__________________ _______ ______ ,_________
Nr. Denumire Cant.

(buc)
Preţ/ buc. 

lei fără 
TVA

Valoare 
lei fără TVAcrt.

Masa/canapea consultaţie 1 800,00 800,001 ,
Paravan 3 segmente 2 600,00 1.200,002
Cos de gunoi inox cu pedala, --20 1 4 300,00 1.200,003
Dulap suspendat pt instrumente medicale 1 1.300,00 1.300,00'4
Pat de spital mecanic, 1 secţiune ajustabila 4 1.800,00 7.200,005
Saltea spuma cu husa impermeabila, 
'“90x200x14cm 4 400,00 1.600,006

Noptiera metalica 2 850,00 1.700.007
Masa/Carucior instrumentai:, structura metalica, 3 
poliţe, -750x500x1050 1 900.00 900,008 . j

Tensiometru electronic medical 350,00 350,0.(119
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Stetoscop capsula dubla, otel inoxidabil, ^75 cm 
lungime_______________________
Casoleta sterilizare inoax, cu sistem de asigurare, 
~D150 mm

500,001 500,0010

2 350,00 700,0011

Apăsător limba inox 1 200,00 200,0012
Pensa limba 1 200,00 200,0013
Ciocan neurologic pentru uz medical, cap PVC, 
mâner aliaj___________________________
Cantar mecanic cu coloana si taliometru, 
capaciate maxima ~200 kg, domeniu măsurare 
taliometru -60-200 cm

1 150,00 150,0014

1 1.500,00 1.500,0015

Panglica metrica, 1.5 m lungime 1 50,00 50,0016
Cutie instrumentar cu mâner, inox, -220x100x60
mm 2 350,00 700,0017

Tavita renala inox, -25 cm/500 ml 2 100,00 200,0018
Foarfecă dreapta inox 1 50,00 50,0019
Termometru digital eu vârf flexibil 5 50,00 250,0020
Seringa unica folosinţa 5 ml 5 0,50 2,5021
Seringa unica folosinţa 10 ml 5 0,50 2,5022
Kit aţele pneumatice, 6 buc/set 1 1.500,00 1.500,0023
Optotip planşa 1 450,00 450,0024
Pahar de unica folosinţa -250 ml 5 3,00 15,0025
Lighean 1 50,00 50,0026
Garou automat textil, -400x25 mm 1 80,00 80,0027
Eprubeta 1 100,00 100,0028
Lampa de examinare, suport inox mobil, braţ 
articulat, intensitate luminoasa 4600 lux la 50 cm, 
6000*K

r
1 2.000,00 2.000,00

29
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 24.950,00
TOTAL TVA 4.740,50
TOTAL LEI CU TVA 29.690,50

5.2 Preţul produselor include costurile cu transportul şi montajul/punereâ 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.

Vizat ^ 
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1 .'Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 66959 din 23.09.2021, 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 cadrai proceduii 

siplificate identificată cu iir. SCN1097379 din IB. 11.2021, inclusiv clarificările din perioada 
de evaluare;

d. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
e. Acte adiţionale, dacă există;
f. Şi alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune, la sediul Internatului Liceului 
Tehnologic Mihai Viteazul, Str. Tudor Vladjmirescu, nr. 5, mun. Zalău, jud. Sălaj (sau într-o 
locaţie indicată de acesta, în municipiul Zalău), produsele ofertate, în conformitate cu 
prevederile Caietului de sarcini nr. 66959 din 23.09.2021 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 24 luni, înOepârid cu data 
recepţionării lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă şi 
punere în funcţiune.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
*• reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele cantitativ, în termen de maxim 3 zile 
lucrătoare de la data sosirii produselor şi calitativ în termen de maxim 15 zile lucrătoare de 
la montarea şi punerea în funcţiune (după caz) a produselor de către âimizor, la destinaţia 
indicată la art. 4.1, 5.2 şi 8.1 din contract.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor, în contul de 
Trezorerie al acestuia, după cum urmează;
a) în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefinanţări sau buget local/alte surse, în 

termen de 30 zile de la data recepţionării calitative a produselor;
b) în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul va transmite 
spre decontare documentele de plată finanţatorului, iar plata se va face în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data virării de către finanţator a sumelor solicitate către Municipiul Zalău, 
dar nu mai târziu de 60 zile de la data recepţionării calitative a,produselor.

10. Sancţiuni pentru neîndepUnirea 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), achizitoriirare |ira|ţtul~ae^
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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 la data comunicării penalităţilor datorate. 
Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. In cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuata 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 fai-ă 
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 dreptul de 

a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în teimen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, soJicitându-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 contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoareea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 10.1, 10.2, 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 produselbr), 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 

L preliminare, la sediul flimizorului/producătorului înainte de livrarea produselor la destinaţia 
^ finală stabilită de achizitor.

11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru 
a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va 
fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu 
sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia 
finală
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 \//i? Qt
oficiiÂ^
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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 finală.
(2) In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mai-e 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, folii 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 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 lunba română.

14. Asigurări 
14.1.
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în 
funcţie de termenul comercial de livrare convenit, maxim 30 zile de la data semnării 
contractului de către ambele părţi.

Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract

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 
va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau sau oricărei alte acţiuni 
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor este cea declarată în propunerea telinică, 
respectiv 24 luni, începând cu data recepţiei calitative şi punerii în funcţiune a acestora (după 
caz), după livrarea lor la destinaţia finală.
15.3. în cazul constatării unei neconfonnităţi/defecţiuni a produselor furnizate, termenul de 
intervenţie este de maxim 2 zile lucrătoare de la înştiinţare. Intervenţiile se vor face Ia sediul 
achizitorului iar în cazul în care remedierile nu se pot face la sediul achizitorului, acestea se 
pot face în altă locaţie indicată de furnizor, demersurile şi costurile cu transportul produselor 
defecte fiind asigurate/suportate de furnizor.

nu
sau
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16. Modalităfi de plată
16.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, după 
cum urmează:
a) în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefinanţări sau buget local/alte surse, în 

termen de 30 zile de la data recepţionârii calitative a produselor;
b) în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul va transmite 
spre decontare documentele de plată finanţatorului, iar plata se va face în teimen de 10 zile 
lucrătoare de la data virării de către finanţator a sumelor solicitate către Municipiul Zalău, 
dar nu mai târziu de 60 zile de la data recepţionării calitati ve a produselor.

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

a conveni

18. Modificarea contractului
18.1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile 
şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act 
adiţional.
18.2. Modificările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitate şi în limitele 
contractului şi ale nonnelor 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.
18.3. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului fmal/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
furnizorul.
18.4. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate â 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 m-. 98/2016, coroborate cu prevederile

^ referitoare la modificări, contractuale din HG nr.395/2016 (ait. 164 alin.4).
18.5. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.
19. întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 30 zile, confomi art. 
6.1 din contract.
19.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizoml 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 
aeordul părţilor, prin act adiţional.
19.3. în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrai-e, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita • 
penalităţi furnizorului confoim prevederilor art. 10.1. ___ _- ----

r
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20. Cesiunea
20.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
20.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor 
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 20.2.

21. 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 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 furnizării şi punerii în funcţiune a 
dotărilor pentru cabinetul medical, din cadrul obiectivului de investiţii; “Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic 
Mihai Viteazul din municipiul Zalău - etapa I Internat”.
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

A 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.
22. Subcontractanţi
22.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul.
22.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.____

Vizai
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■ 22.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract,
22.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi 
va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiamlui şi cu notificarea acestuia prealabilă.
22.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării contractului 
de furnizare, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 98/2016.

23. Forţa majoră
23.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri cai-e îi stau Ia dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.

^' 23.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

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

25. încetarea contractului
25.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produselor.
25.2. ’ Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale,
25.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzeloi' contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentm 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 Cui*ţii 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. ViZBt
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^ ' 27. Comunicări

11.1 (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 îm-egistrat 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 
confirrnării 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 

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi
nlterior încheierii lui.
29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 

0'^probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
29.3. 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.

sau

FURNIZOR,
S.C. OVAVINCI S.R.L.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

PRI1V«, ADMINISTRATOR 
Mugurel - Corneliu OvadiucIonel

DIRECTL^CONOMIC4î
Şef Serviciul '
Contabilitate, Buget, a 

Ec. MargşT^ta Pă^|[h‘

'TX

•-

1
EHNICÂ
lonitorizare Servicii

DIRECŢIA.^
Şef Serviciul de^ 
Comunitare d^

ing. Rodrea Ciurte
Itilitâţi Publice,

Aviz Serviciul Juridic,

DT/SlAP/AP/MTA/l exîntocmit, ing. Anca Micle Todcrtoi
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