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2.^Definiţii
în prezentul contract următorii temeni vor fi interpretaţi astfel- 

a) contract - actul juridic 
între o* ,^r'“s“

b) achizitor
in calitate

şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite înprezentul contract;

f) standarde^ - standardele, reglementările tehnice 
Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

g) ongm^e - locul unde,produsele au fost realizate, fabricate Produsele sunt
atunci când pnn.procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare mmS şTesenSlî a 

componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este dS trio

;™rX“citS” «81

sau altele asemenea, prevăzute în

\
V
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vizat
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distinctă de naţionalitatea fumizomlui.
h) destinaţie finală - locul unde furnizorul ai'e 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 imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat foi'ţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi;

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

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 sâ furnizeze, să pună în funcţiune şi să remedieze defecţiunile 
în perioada de garanţie o autoutilitară NI Fiat Doblo, în conformitate cu specificaţiile 
şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 35414/29.04.2022, cu prevederile ofertei postate în 
SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată în SEAP cu nr. 
SCNl 107565/25.05.2022, precum şi cu prevederile prezentului contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil fumizomlui de către achizitor 
este de 90.750,00 lei fără TVA, respectiv 107.992,50 lei cu TVA, conform ofertei postate 
în SEAP în cadml procedurii simplificate, identificată cu nr. SCNl 107565/25.05.2022.
5.2 Preţul produsului include costurile aferente instmirii personalului care va deservi acest 
produs.
5.3. Produsul va fi preluat de la sediul fumizomlui, de căfie personalul desemnat de către 
achizitor.

6. Durata contractului
6.1. Temnenul de furnizare şi punere în funcţiune a produsului care face obiectul 
prezentului contract, după caz, este de maxim 30 zile, începând de la data semnării 
contractului de către ambele păi'ţi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a 
produsului.

7. Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt: 

a. Caietul de sarcini nr. 35414/29.04.2022; Mizat
X^ficiu! juridic^O
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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. Acte adiţionale, daca există;
g. Şi alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să fiimizeze produsul ofertat, în conformitate cu prevederile 
Caietului de sarcini nr, 35414/29,04.2022 şi ale propunerii tehnice, anexe la prezentul 
contract,
8.2. Furnizorul se obligă să fiirnizeze produsul ofertat, la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produsului de 24 luni, începând cu luna iunie 
2022 şi 24 luni garanţie extinsă în limita a 250.000 km pe teritoriul României.
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 m-. 
35414/29.04.2022.

• 8.5. Furnizorul are obligaţia de a asigura, în preţul contractului, instruirea personalului 
ce unnează a deservi produsul furnizat, instruire care se va face în condiţiile descrise în 
Caietul de sarcini nr. 35414/29.04.2022.

■' fi

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul cantitativ şi calitativ la sediul 
furnizorului.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului către furnizor în termen 30 de 
zile de la data recepţionării calitative.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul 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 expirăiii 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............

Vizat
OP^ficiui juridic
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10.4. - In cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/iichidatorul, 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 în condiţiile dreptului 
comun.
10.7. In cazul in 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.

Clauze specifice
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii 
preliminare, la sediul fiimizorului/producătorului înainte de livrai-ea produsului.
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 conti-act.
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 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 sediul furnizorului.
11.6. Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitoral are 
dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

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

12. Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără limitare, la manipulai-ea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât 
să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) - în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii fumizoml va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi 
absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de ti-anzit.
(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. Vizat
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12.2. - Marcarea produsului: autoutilitara va avea afişate vizibil şi inteligibil, în limba 
română, următoarele date;

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

12.3. - Transportul-
Produsul va fi preluat de la sediul fiimizorului, de către personalul desemnat de 

către achizitor.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsul
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra şi de a pune în funcţiune produsul, respectând 
nivelul cantitativ şi calitativ contractat.
13.2. La livrarea produsului, furnizorul va transmite achizitorului documentele 
însoţesc produsul:

a) cărţile tehnice care să cuprindă: caracteristici funcţionale, manual de înti-eţinere şi 
utilizare, instrucţiuni de verificare şi instrucţiuni de exploatare;

b) certificatul de garanţie;
c) numere de înmatiiculare provizorii şi autorizaţie de circulaţie provizorie;
d) carnet/carte service - în original;
e) proces verbal de recepţie cantitativă ( PV de predare primire);
f) certificatul de conformitate (COC);
g) manual de utilizare şi mentenanţă, în limba română;
h) pachet legislativ (2 triunghiuri reflectorizante, trusă sanitară, stingător);
i) dosar de instruire a personalului care va deservi produsul!

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

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, maxim 30 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 îmbunătăţii'ile 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 sau 
omisiuni a furnizorului şi că acesta va funcţiona în condiţii nonnale.
15.2. Perioada dc gai-anţic acordată produsului, inclusiv punerea în funcţiune dc către 
furnizor, este cea declarată în propunerea tehnică, respectiv de 24 luni, începând cu luna 
iunie 2022 şi 24 luni garanţie extinsă în limita a 250.000 km pe teritoriul României, după 
livrare produsului.
15.3. Achizitorul, prin reprezentanţii săi (inclusiv concesionarul/utilizatorul) ai-e di-eptul de 
a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garanţie.

Vizat
Q/Lr^f/c/u/juf/d/c

5



15.4.
defecţiunea la sediul său, în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii notificării 
şi în condiţiile specificate conform Caietului de sarcini nr. 35414/29.04.2022. în cazul în 
care, din motive independente de voinţa furnizorului (pandemie, stare de război, 
indisponibilitatea pieselor de schimb, etc.), termenul de remediere este 
prelungij furnizorul va notifica în scris acest fapt achizitorului, justificând noul termen 
propus. în acest context, achizitorul va agrea stabilirea unui nou termen de remediere, în 
funcţie de situaţia reală expusă.

La prirhirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia

necesar a se

16. Modalităţi de plată
16.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în 
termen în termen 30 de zile de la data recepţiei calitative şi punerea în funcţiune a 
produsului, pe baza facturii emise de către furnizor.

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

18. Modificarea contractului
18.1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, fără organizarea imei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în 
cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, 
prin act adiţional.
18.2. Modificările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitate şi în limitele 
contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii 
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. 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 
atiibuire, cu acordul părţilor, fâră a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr.395/2016 (art. 164 alin.4).
18.4. (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

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

19. întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta teimenul de furnizare de maxim 30 zile, 
confonn art. 6.1 din contract.
19.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termeriul 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.

yizQt
Oficiul juridic
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19.3. 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 fumizomlui conform prevederilor art. 10.1.

20. Cesiunea
20.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind gai-anţia 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
20.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produsului 
furnizat 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.

sau

21. Prelucrarea datelor cu caracter personal
21.1. 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 
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 achiziţia unei autoutilitare;
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 
pentm 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, prelucrai-ea 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 a

V/zaf "im 
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încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul,
22.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
22.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul.în cam 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. Fumizoml poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantuiui nu va schimba preţul contractului şi 
va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificai'ea acestuia prealabilă.
22.5. Fmnizorul 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 foifei majore, dai- 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor,
23.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetai-ea de plin drept a 
prezentului contract, :fâră ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului.
24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitoml şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecai-e 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 părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
25.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, 
în acest caz, furnizorul are di'eptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentm paitea 
din contract îndeplinită până ia data denunţării unilaterale a contractului.

Vizai
U^ficluljuridic '8



25.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care 
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

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

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

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

(
\

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 foiţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi.un exemplar pentru furnizor.
29.3. Persoanele desemnate de către achizitor, responsabile cu uimărirea derulării 
contractului, sunt dl. Cozac Marcel din cadrul Direcţiei Patrimoniu şi d-na Cristea 
Andreea,. consilier achiziţii - Serviciul investiţii achiziţii publice din cadinl Direcţiei 
Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

ACHIZITOR, FURNIZOR,
%

l MUNICIPIUL ZAL1 
PRIMAR, t 

Ionel Ciunt ^

S.C. MOTORS MIVADO S.R.L. 
ADMINISTRATOR, 

Doru-Gheorghe Blaga

rinsp.ciaf
ec. Mariana <i:j|^b^sventîv propnu

\Directo^^on
i

{Motors MfVAhn
\t^==:zr- Ş.R.L,

, Director} tehnic, 
ing. DânutCoşniiii Curea

Avizat Servili Juridic,

întocmit. 
Andree^ Cristea DT/SlAP/AP/AC/1 ex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIlVIAR

450016-Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon; (40)260.610550 
http://wvvw.zalâusj.ro

Fax.(40)260.66'1869 
e-mail: priniaria@zalausj.ro

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. / lfl.(Th QoOO VERASYS ÎWTERl4AffONĂL 

NR ÎNTRARE ___

1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, ni*. 3, tel. 0260/610.550; fax 0260/661.869, 
e-mail:primaria(@.za]ausi.ro. CF 4291786, cont nr. RO 78 TREZ24A510103710BOX, 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi ec. Mariana Cuibuş 
- Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

NR
1.Părţile contractante:

Ş»
1.2. S.C. VERASYS INTERNATIONAL ,S.R.L., cu sediul Bucureşti, sector 1, Piaţa 
Montreal, nr.lO, World Trade Center, Intrarea F, biroul 1.47, etaj 1, tel. 0788/123.412, 
e-mail: oferte@,verasvs.oom. CF 15565607, înregistrat la Registrul Comei-ţului 
J40/9120/2003, cont m*. RO20 TREZ 7005 069X XXOO 3394, deschis la Trezoreria
Municipiului Bucureşti, cont garanţie de bună execuţie nr._____________________
deschis la
calitate de furnizor, pe de altă paite

cu nr.
l

reprezentată prin Barbu Olivian Mihail, administrator, în

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 achizitoi^ 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 conti'act;

d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze 
achizitorului;

e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin 
contract;

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

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 păi'ţilor, care .nu se.-dato.r.e^ă

oflcăiL^
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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 foifă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus, care, iară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

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

3, Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
3.2 Termenul “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

V.

4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizoml se obligă să furnizeze, să pună în funcţiune şi să remedieze în perioada 
de garanţie următoarele echipamente TIC, necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii Aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei municipiului 
Zalău, în conformitate Cu specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 
27965/30.03.2022, detaliate confonn Anexei 1, cu prevederile ofertei postate în SEAP în 
cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr. SCNl 105637/21.04.2022, precum şi cu 
respectarea prevederilor prezentului contract, respectiv:______________________

Nr. Denumire echipament U.M Cant.
crt.
1. Calculator desktop buc. 62

Unitate centrală calculator desktop2. buc. 1
Calculator Laptop3. buc. 3
Hard disk 900GB lOk rpm Server4. buc. 2
Hard disk backup 12TB5. buc. 1

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către 
achizitor esţe de 242.970,00 lei fără TVA, respectiv 289.134,30 lei cu TVA, conform 
ofertei postate în SEAP în data de 04.05.2022, în cadrul procedurii simplificate 
identificată cu nr. SCNl 105637/21.04.2022 şl este detaliat după cum urmează:________

U.MNr. Denumire echipament Cant. Preţ unitar 
lei fără TVA

Valoare lei 
fără TVAcrt.

Calculator desktop cu licenţă 
Windows şi Office

buc. 62 3.638,001. 225.556,00

Unitate centrală calculator desktop cu 
licenţă Windows

buc.2. 1 3.190,00 3.190,00

Calculator Laptop cu licenţă 
Windows

buc.3. 3 3.457,00 10.371,00
//zaft
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4. Hard disk 900GB lOk rpm 
6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD hot- 
swap pentru pentru Server IBM 
System x3500 M4

buc. 2 1.143,00 2.286,00

5. Hard disk WD extern backup 
12TB

buc. 1 1.567,00 1.567,00

TOTAL LEI FĂRĂ TVA 242.970,00
TVA 46.164,30
TOTAL LEI CU TVA 289.134,30

6. Durata contractului
6.1, Termenul de furnizare şi punere în funcţiune a produselor care fac obiectul 
prezentului contract, este de 60 zile, începând de la data semnării contractului de către 
ambele părţi.
6.2. Contractul încetează sa producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a 
produselor.

7. Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt;
a. Caietul de sarcini nr. 27965/30.03.2022, 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 prezentată la procedura simplificată, 

inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
d. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
f Instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie; 
g. Acte adiţionale, dacă există; 
k. Şi alte anexe la contract.

(

8. Ohligafiile principale ale furnizorului
8.1. Furaizoml se obligă să furnizeze şi să pună în fiincţiune produsele ofertate, în 
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini şi ale propunerii telinice, 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 perfonnanţele 
prezentate în propunerea tehnică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie de 36 luni pentru produsele Calculator 
desktop, Unitate centrată calculator desktop şi Calculator Laptop şi de 24 luni pentru 
produsele Hard disk 900GB lOk rpm Server şi Hard disk backup 12TB, începând cu 
data recepţionării lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie 
calitativă şi punere în funcţiune.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor.
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9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 10 de zile 
calendaristice de la livrarea şi punerea în funcţiune a acestora de către furnizor.
9.2 Achizitoral se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 30 de 
zile de la data recepţionarii lor calitative.

10. Sancţiuni pentru neîndeplmirea 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 are dreptul 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. In cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre păi-ţi, dă dreptul 
păi-ţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 

a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în tennen 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 executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor 
ce pot fi percepute în condiţiile art. 10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daune- 
interese în condiţiile dreptului comun.
10.7. In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîiideplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor, iar a 
furnizorului: de furnizare a produselor), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 
100% din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.

Clauze specifice

11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitorni, 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. Achizitoml 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. Achizitoml are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecj



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 cadi'ul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face 
la destinaţia finală a produselor.
11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 
contractului:

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

specificaţiilor lor tehnice.

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

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra şi de a pune în funcţiune produsele, respectând 
nivelul cantitativ şi calitativ contractat, la sediul Municipiului Zalău, P-ţa luliu Maniu, 
nr.3.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele care 
însoţesc produsele:

a) process verbal de predare primire/aviz de expediţie;
b) certificatul de calitate;
c) certificatul de garanţie;
d) certificatul/declaraţia de conformitate;
e) manual sau fişe tehnice aferente produselor furnizate;
f) fişier electronic key licenţe, serii, etc.;
g) alte documente, după caz.

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

14. Asigurări
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract 
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi 
livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit, maxim 60 zile de la data 
semnării contractului de către ambele părţi.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin conti-act sunt noi, 
nefolosite, de ultimă generaţie şi încoiporează toate îmbunătăţirile recente în proletare şi

5 I
Ol.âj.tjC



structura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea, 
furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele fbmizate prin contract nu vor avea niciun 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau oricărei alte acţiuni 
furnizorului şi că acesta va funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor, inclusiv punerea în funcţiune de către 
furnizor, este cea declarată în propunerea telinică, de 36 luni pentru produsele Calculator 
desktop, Unitate centrală calculator desktop şi Calculator Laptop şi de 24 luni pentru 
produsele Hard disk 900GB lOk rpm Server şi Hard disk backup 12TB, începând cu data 
recepţiei calitative şi punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor la destinaţia finală.
15.3. Garanţia va acoperi toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de 
garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:

1. Demontarea componentelor care fac obiectul garanţiei;
2. Ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi 
etc.);
3. Transport prin intermediul transportatorului (curier,etc);
4. Diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
5. Repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
6. înlocuirea părţilor defecte;
7. Despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;
8. Asamblare şi instalare în starea iniţială;
9. Testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;
10. Repunerea în funcţiune;
11. Revizia anuală de întreţinere.

15.4. Furnizorul va asigura o persoană de contact/punct de contact dedicat personalului 
autorizat al autorităţii contractante unde se poate semnala orice problemă/defecţiune care 
necesită intervenţie în perioada de garanţie. Furnizorul va răspunde în timp util la orice 
incident semnalat de autoritatea contractantă. Fiecare incident va evidenţia impactul 
acestuia asupra funcţionalităţilor produsului.
15.5. Achizitorul, prin reprezentanţii săi (inclusiv concesionarul/utilizatorul) are dreptul de 
a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
confomiitate cu această garanţie.
15.6. La primirea unei astfel de notificări (prin e-mail sau alte mijloace electronice), 
furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada 
convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de 
garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care 
decurge de la data înlocuirii produsului. In cazul apariţiei unei defecţiuni, echipamentul se 
va ridica de către furnizor de la sediul autorităţii contractante în maxim 24 de ore de la 
înştiinţare, pentru efectuarea remedierii defecţiunii.
15.7. Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile sau de a înlocui produsele în tennen 
de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor Caietului de sarcini nr. 27965/30.03.2022.
15.8. In cazul în care, în perioada de garanţie se defectează componente ale unităţii centrale 
care afectează pierderea licenţei sistemului de operare: placa de bază şi/sau procesor, odată 
cu înlocuirea acestor componente, se va înlocui şi licenţa sistemului de operare care va fi 
suportată de către furnizorul de produs.
15.9. 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 $i 
spezele furnizorului $i fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care
achizitorul le poate avea fată de furnizor prin contract.

sau omisiuni a

(

----
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15.10. Termenul de garanţie se va prelungi cu timpul de nefuncţionare a produsului din 
cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie. Timpul de 
nefuncţionare curge din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa furnizorului lipsa de 
conformitate a produsului până la aducerea produsului în starea de utilizare normală.

16. Garanţia de bună execuţie a contractului
16. 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 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului 
subsecvent. Acest ternien poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără 
a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului 
subsecvent.
De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:
- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele 
publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România 
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, Garanţia astfel constituită devine anexă 
la contract.

(

în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, 
achizitorul (Autoritatea Contractantă) are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin 
depunerea la casierie a unor sume în numerar.

Potrivit prevederilor ait. 40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acorduri cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi având în vedere 
Notificarea AN AP din data de 10.01.2022 privind acceptarea în procedurile de acliiziţie 
publică/ sectorială a garanţiilor de participare/de bună execuţie emise de către instituţiile 
financiare nebancare, „autoritatea/entitatea contractantă NU voate accepta constituirea 
sarantiei de particware/de bună execuţie printr-un instrument de şarantare emis de o
instituţie financiară nebancară’\
16.2 în situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit sau de o societate de asigurări, este obligatoriu a se 
preciza în cuprinsul poliţei scrisorii de garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv Ia 
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.
16.3. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise 
pentru livrările efectuate, situaţie în care furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
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16.4. (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 prelungij'ii 
contractului de furnizare, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de livrare şi până la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală.
16.5. Achizitoml are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă fumizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi 
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
16.6. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
16.7. Garanţia de bună execuţie se va restitui confonn art. 42 alin. 0 ) 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 plata
17.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în 

termen în temien 30 de zile de la data recepţiei calitative şi punerea în funcţiune a 
produselor, pe baza facturii emise de către furnizor.

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

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. Orice modificare a contractului de achiziţiei publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu 
dispoziţiile legii.

20. întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1. Furnizoiul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 60 zile, conform art. 
6.1 din contract.
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20.2. 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 cu acordul părţilor, prin act adiţional.
20.3. In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare, orice întâi-ziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizomlui conform prevederilor art. 10.1.

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

22. Prelucrarea datelor cu caracter personal
22.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt penti'u 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 detenninate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesai'ă 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 achiziţia unor echipamente TIC;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o foimă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului penh'u care au 
fost prelucrate, şi anume durata conti'actului, 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, prelucrai-ea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau dish'ugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrăi'ii 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.”
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23. Subcontractanţi
23.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontracteazâ părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul 
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 conti-actele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
23.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
23.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbai*ea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va 
f] făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
23.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării contractului 
de furnizare, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 98/2016.

cu

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

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

(

A.

26. încetarea contractului
26.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produselor.
26.2. Contractul de furnizare se reziliazâ de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre păi'ţi, a 
obligaţiilor contractuale.
26;3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea conteactului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
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26.4 Conti'actul 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.
27. Limba care guvernează contractul
27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

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

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

c
30. Dispoziţii finale
30.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
30.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecai'e cu aceeaşi foiţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un, exemplar penti'u furnizor.
30.3. Persoanele desemnate de către achizitor, responsabile cu urmărirea derulării 
contractuluij sunt d-na Conde Violeta, şef Serviciu Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
şi d-na Cristea Andreea, consilier achiziţii - Serviciul investiţii achiziţii publice din cadrul 
Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

FURNIZOR,
S.C. VERASYS INTERNATIONAL S.R.L. 

Bucureşti
ADMIN^TRATOR,
Olivian Mihail Barbu

ACHIZITO
MUNICIP

(

DIRECTOR ECONOMg A”* 

ec. Mariana
\

DIRECTOR TETOIC, 
ing. Dănuţ^osmi 11 rea

AVIZAT SERV|fOUJ^JURIDIC,

întocmit,
Andreea Cristea 
DT-Sl AP/AP/AC/3 ex
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Anexa 1 la Contractul de furnizare nr.

Specificaţiile tehnice ale produselor/componentelor
Caracteristici 

tehnice 
solicitate prin 

Caietul de sarcini

Denumire 
producător/ 
Cod produs

Cant.Caracteristici
tehnice

ofertate

Nr. Denumire
produs/componentăcrt.

Sistem
Dominator

VRS-I3-
DOM

62CALCULATOR DESKTOP1.
buc.

1.1.Procesor CPU Intel i3 - 
10105

Tip procesor 13 13 .
Generaţie 13-1010511
Număr nuclee 4 4
Frecvenţă procesor 
GHZ

3,6 GHz 3.7 Ghz

Cache B 6 6 MB
Tehnologie 14 nm 14 nm
Procesor grafic 
integrat

Da Da{

1.2 Memorie RAM
Capacitate RAM 2x4 GB 

instalată
2x4 GB instalată

GB
Tip memorie DDR4 DDR4
Frecvenţă (MH z) 2666 MHz .2666 MHz
Sloturi de memorie 2 2

1.3. Unitate stocare !
ITip stocare SSD SSD HDD 

7200 rpm, 
64MB

I

HDD 7200 rpm, 
64MB

Capaeitate stocare SSD 256 GB 
-i-HDD 1000 GB

SSD 256 GB 
+HDD 1000
GB

( S-ATA3, M.2Interfaţa S-ATA3, M.2
550W 550W1.4. Sursa 

alimentare
ATX

Diagonala (inch) 21,5 inch 21,5 inch Philips
223V5LHS

1.5. Monitor

B/00
LED Wide LED WideTip display

Timp de răspuns 5ms 5ms
1920x1080 
pixel per inch

Rezoluţie 1920x1080 pixel 
perinch

Altele Alimentare 
220V cu

Alimentare 220V cu 
sursa inclusă în 
monitor 
alimentator extern). 
Certificare Energy 
Star 5.0 penti'u 
eficienţă energetică 
şi consum redus

(fără sursa 
inclusă în 
monitor 
(fără
alimentator

OfiCimgidic12



1.6. Porturi
USB 2.0 2 2 X USB 2.0 »
USB 3.1 2 2 X USB 3.2 I

DVI sau HDMI 1 1 X HDMI I
I

RJ45 IxRJ45 GbELAN 
(10/100/1000)

1XRJ45 GbE
LAN
(10/100/1000)

2*DDR4/2666 
MHz IxPCI 
Express xl6

2x DDR4/2666 
MHz
lxM.2 Socket

Slot 3
IxM.2 Socket 3 
IxPCIe xl Slot 
2xSATA 6Gb/s 
Suport Trusted 
Plătforin 
Module (TPM) 
integrat

2xPCIe3.0xl
Slot
4 X SATA 
6Gb/s
Suport Trusted 
Platfortn 
Module (TPM)
integrat______
Tastatura USB; 
optică! mouse 
USB

1.7. Accesorii Tastatură şi 
mouse

Tastatura USB; 
optica! mouse USB

1.8. Sistem de 
operare

OEM Windows 11 
Pro 64bit 
Eng.
preinstalat cu 
licenţă. 
Eticheta de 
produs 
Microsoft 
autentic 
(Genuine 
Microsoft 
Label-GML) 
este lipită pe 
UC ca un 
indicator al 
faptului că 
echipamentul 
ai'e preinstalat 
sau este 
licenţiat penti'U 
Windows 
autentic. COA 
şi cheile de 
produs nu sunt 
livrate separat 
de echipament.

Windowsll Pro 
64bitEng. 
preinstalat cu 
licenţă.
Eticheta de produs 
Microsoft autentic 
(Genuine Microsoft 
Label-GML) 
trebuie să fie lipită 
pe UC ca un 
indicator al faptului 
Că echipamentul are 
preinstalat sau este 
licenţiat pentru 
Windows autentic. 
COA şi cheile de 
produs nu vor fi 
livrate separat de 
echipament.

V.

r* Vizpt y 
oficiâMio
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extern). 
Certiiicare 
Energy 
Star 5.0 
pentru 
eficienţă 
energetică şi 
consum redus

1.9. Programe Office Licenţă pachet cu 
cârd cheie de 
produs 
Office
Home&Business 
2021, 64bit 
Eng.preinstal. Se 
va activa în 
colaborare cu 
beneficiarul.

Licenţă pachet 
cu cârd cheie 
de produs 
Office 
Home 
Busmess2021, 
64bit
Eng.preinstal. Se 
va activa în 
colăborare cu 
beneficiarul.

&

1.10. Garanţie 36 luni pentru toate 
componentele

36 luni pentru 
toate
componentele(

UNITATE GENTRALĂ CALCULATOR 
DESKTOP

2. Sistem
Dominator

VRS-I5-
DOM

1 buc.

2.1. Procesor CPU 15-11400

Tip procesor 15 15

Generaţie 11 11

Nuinăr nuclee 6 6

Frecvenţă procesor 
GHz

Min. 1,3- Max. 3,7 2.6 GHZ
GHz

Cache MB 12 12

Tehnologie 14 nm 14 nm

Procesor grafic 
integrat

Da Da

V

2.2.Memorie RAM
Capacitate RAM 
(GB)

2x8 GB instalată 2x8 GB instalată

DDR4 DDR4Tip memorie

2666 MHzFrecvenţa MHz 2666 MHz

Sloturi de memorie 2 2

2.3.Unitate stocare
Tip stocare SSD HDD 7200 rpm, 

64MB
SSD HDD 
7200 rpm, 
64 MB

SSD 512 GB +HDD 
lOOO GB

Capacitate stocare SSD 512 GB + 
HDD 1000 GB

S-ATA3,M.2 S-ATA3, M.2Interfaţa

2,4.Sursa alimentare ATX 650W 650W, ATX

14 ofi



2.5. Porturi
USB2.0 2 4 xUSB 2.0
USB3.1 2 2 X USB 3.2
DVI 1 1 X DVI-D 

1 X HDMI
RJ45 IxRJ45 GbE LAN 

(10/100/1000) 
2*DDR4/2666 
MHz IxPCI 
Express xl6

lxRJ45 GbE
LAN
(10/100/1000) 
2 X DDR4 
DIMM 
1 xPCI. 
Express 
4.0 xl6Slot 

1 xPCi 
Express 
3.0 xl Slot 
lxM.2 Socket

Slot
lxM.2 Socket 3 
IxPCIe X 1 Slot 
2xSATA 6Gb/s 
Suport Trusted 
Platform 
Module (TPM) 
integrat 3

4 X SATA3
6.0(
Gb/s
Suport Trusted 
Platform 
Module 
(TPM) integrat

2.6.Accesorii Tastatură şi mouse Tastatura USB; 
optica! mouse USB

Tastatuia USB; 
optica! mouse 
USB

2.7. Sursă 
neîntreruptibilă

UPS 1000 VA 1000 VA. Njoy Keen 
UPLL 
LIIOOKE- 
CG0.IB

2.8. Sistem de 
operare

OEM Windows 11 Pro 
64bit
Eng.preinstalat cu 
licenţă
Eticheta de produs 
Microsoft autentic 
(Genuine Microsoft 
Label-GML) 
trebuie să fie lipită 
pe UC ca un 
indieator al faptului 
că echipamentul 
are preinstalat sau 
este licenţiat pentru 
Windows autentic. 
COA şi cheile de 
produs nu vor fi 
livrate separat de 
echipament.

Windowsll 
Pro 64bît Eng. 
preinstalat cu 
licenţă Eticheta 
de produs 
Microsoft 
autentic 
(Genuine 
Microsoft 
Label-GML) 
este lipită pe 
UC ca un 
indicator al 
faptului că 
echipamentul 
are preinstalat 
sau este 
licenţiat pentru 
Windows 
autentic. COA 
şi cheile de 
produs nu sunt 
livrate separat

V

!
'//yat
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de echipament.
2.9. Garanţie 36 luni pentru toate 

componentele
36 luni pentru 
toate
componentele

CALCULATOR LAPTOP3. DELL Vostro 3510 3 buc. 1DELL 
N8004VN35 
lOEMEAOl 
NI UB

U-05
3.1. Ecran

Tip WLED WLED
Rezoluţie 1920X1080 Anti- 

Glare
1920X1080
Anti-Glare

Dimensiune 15,6 inch 15,6 inch
Format ecran Full HD Full HD

3.2. Procesor CPU
Tip procesor 15 i5-1135G7
Generaţie 11 11
Număr nuclee 4 4c Frecventa procesor 
GHz

Min 2.4 - Max 4.2 2.4GHz
GHz

Cache B 8 8MB
Tehnologie 10 nm SuperFin 10 nni SuperFin
Procesor grafic 
integrat

Da Da

3.3. Memorie RAM
Capacitate RAM GB 8 GB 8 GB
Tip memorie DDR4 DDR4
Frecvenţă MHz 3200 MHz 3200 MHz
Sloturi de memorie 2 2
Slotl 8 GB 8 GB

3.4. Unitate stocare
Tip stocare SSD SSD
Capacitate stocare 512 GB 512 GBV
Tip SSD M.2 PCIe M.2 PCIe
Slot M.2 Da Da

3.5. Comunicaţii
WiFi 802.1 lac 802.1 lac
Bluetooth V5.0 V5.0

3.6. Porturi
USB2.0; USB3.1 1;2 lxUSB2.0 

2XUSB3.2 
IxUSB typeC

HDMI 1 1
Power Jack l 1
Suport Trusted 
Platfonn

Modul TPM integrat Modul TPM 
integrat

3.7. Multimedia
Difuzoare Stereo 2Wx2 2Wx2

\A 7i f
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Microfon Da Da
WebCam HD 720p HD 72Qp

3.8 Programe
Sistem de operare 
prof.

Windows 11 Pro 64bit 
Eng. preinstalat cu 
licenţă Eticheta de 
produs Microsoft 
autentic (Genuine 
Microsoft Label- 
GML) trebuie să fie 
lipită pe Laptop ca un 
indicator al faptului ca 
echipamentul are 
preinstalat sau este 
licenţiat pentioi 
Windows autentic. 
GOA şi cheile de 
rodus nu vor fi livrate 
se separat de 
echipament.

Windows 11 Pro 
64bit Eng. 
preinstalat cu 
licenţă Eticheta 
de produs 
Microsoft 
autentic 
(Genuine 
Microsoft Label- 
GML) este lipită 
pe Laptop ca un 
indicator al 
faptului că 
echipamentul are 
preinstalat sau 
este licenţiat 
pentru Windows 
autentic, COA şi 
cheile de produs 
nu vor fi livrate 
se separat de 
echipament.

I,:

Adaptor electric, 
Baterie LIIon3cell, 
Optical mouse wifi

3.9. Accesorii Da Da

3.10. Garanţie 36 luni pentru toate 
componentele.

36 luni pentru 
toate
componentele.

900GB lOk rpm 6Gbps 
SAS 2.5” SFF HS 
HDD hot-swap pentru 
Server IBM System x3 
500 M4
Garanţie min. 24 luni

900GB 1 Ok rpm 
6Gbps SAS 2.5” SFF 
HS HDD 
liot-swap pentru 
Server IBM 
System x3 500 M4 
Garanţie 24 luni

4 Hard disk Lenovo 81Y9650 2 buc.

Hard disk5 WD extern backupl2T.B 
Garanţie min. 24 luni

HDD extern WD 
12 TB, My 
Book, 3.5 inch, 
USB 3.0, negru 
Garanţie 24 luni

Westem-Digital 
WDBBGBO120HBK-EESN

1 buc. !
i.

FURNIZOR,
S.C. VERASYS INTERNATIONAL S.R.L. 

Bucureşti
ADMINISTRATOR,
Olivian Mihail Barbu

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALĂU
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P
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V;director ECONQMrc,
ec. Mariana CuMwisi m
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DIRECTOR TEHNIC, 
ing. Dănuţ C^nilplMurea

AVIZAT SERVICnitrJURlDIC, \
DT-SlAP/AP/AC/3ex
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