
MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

45b0i6-Zâlâu.. Piaţa lyliu Maniu nriâ, Judeţul Sâlaj 
Telefon;; (40)260.61:Q55& ' Pax(4Q)26b^618M
http://vyww.zala usjTo e-fn'ail: pflnnanâ(^âlausj.fb

GONTRACT DE FURNIZARE
Nr. .iC^Mdata

l.Părţile contractante:
Autoritatea contractantă; MUNICIPIUL ZALĂU, P-|a 1. Manîti, nr. 3, telefon: 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, e-mail: prÎ3iiaria@zalaiisj.ro, contM. 
R064TREZ24A670501710130X deschis la Trezoreria Zalău, reprezeiităt prin Ionel Ciunt 
^ Primar şi ec. Cuibuş Mariana - Director economic în caliţate de achizitor

Şi

Furnizor: S.C. Andrada Mob S.R.Li, cu sediul în loc. Zălăii, Str. Lupului, nr. 22, jud. 
A ^ Săl^, tel. 0740/184.823, erniail: andradajniob@yahoo.coni, GOI 15324379,, număr de 
^ înregistrare la Regisfnil Comerţului 131/169/2003, cont R032 TRE2 5615 069X XXOO 

1029, deschis la Trezoreria Zalău, reprezenţalaprin dl. Dorm Dau Sechel - administrator, 
în calitate de furnizor, pd de altă parte.

ClaimohtigatoM
2. Obiectul principal al contractului
2.1 - Furnizorul se obligă să. fomizeze şi Să monteze fn locafia stabilită de achizitor, 
respectiv, Str. Stadion, Nr. 5; - Stadionul munîoipal Zalău; 46 bucăţi corpuri de mobilier 
individual pentru Sportivi în cele două vestiare, conform cerinţelor din Caietul de sarcini nr, 
42799'din 25.03;2022.
3. Preţul contractului
3.1 - Preţul contractului, respectiv^ preţul produselor livrate, înclusiv costurile privind 
trănsjportui şi montajui acestora în locaţia stabilită de achizitor, este de 69,736,00 lei fără 
TVA, respectiv 82.985,84 lei cu TVA, conform ofertei înregistrată la Municipiul Zalău cu 
nr. 56618 din 15,07.2022.
4.1 - Termenul de finnizâre cu montaj al produselor este: de 3 luni de la data semnării 
contractului de către ambele păiţi^
4.2 - Contractul încetează să producă efecto la data exptiM perioadei de garanţie a 
produselor.

3. Documentele contracţiiliii 
5:1 - Documentele contractului sunt:
- Caietul de sarcmnr, 4:2799 din 23.052022;.
- Oferta S.C^ Andradâ Mdb STIL. înregistrată la Municipiul Zalău cU rir. ,56618 din 
15.07.2022;
- Certificate de caiitate sî de garănţie;
'■• .Acfe adiţionale, dacă există;: 
- Alte ianexc la conhact.
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6. Obligaţiile principale ale furnizorului
6.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.
6.2. Furnizorul se obligă sa acorde garanţie produselor furnizate de 60 luni începând cu data 
recepţionării lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă.
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 produsele achiziţionate; şi
- 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. ,
6.4 Furnizorul are obligaţia de a asigura instruirea gratuită a personalului ce urmează a 
deservi produsele/echipamentele furnizate

7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la livrarea acestora de către furnizor.
7.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în 30 de zile de la 
data recepţionării lor calitative, după comunicarea facturii de către furnizor*

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 în cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp obligaţiile 

asumate prin contract (potrivit nrt. 4.1 din contract), achizitorul are dreptul de a deduce din 
preţul contractului, că penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi 
întârziere din valoarea produselor furnizate cu întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.
8.2. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.3. 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.
8.4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 
notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii 
de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. Administratorul 
judiciar/lichidatorul mre obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data 
primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
8.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract,
8.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art, 
8d, 8.2, în completare, părţile datorează daime-interese în condiţiile dreptului comun.
8.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă im prejudiciu datorat netndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor, iar a 
furnizorului: de furnizare a produselor), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 
100% din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.
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Clauze specifice
% Recepţie, inspecţii şî ţeste
9.1 - Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii 
preliminare, la sediul fijmizorului înainte de livrarea produselor la destinaţia finală,

■ respectiv, Str. Stadion, Nr. 5 - Stadionul municipal Zalău.
9.2 - Achizitorul sau reprezentantul său are Septul de a inspecta şi/sau testa produsele 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract
9.3 - Achizitorul are obligaţia de. a notifica, în scris, furnizorului, Mentitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor,
9.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face în 
locaţia stabilită de către achizitor, respectiv Str. Stadion, Nr. 5 - Stadionul municipal Zalău.
9.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testaţe 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 sa corespundă 

specificaţiilor lor tehnice.

10. Livrarea şi documentele care Însoţesc produsele
■ 10.1 - Furnizorul are- obligaţia de a livra produsele, respectând nivelul cantitativ şi calitativ 
contractat, la destinaţia finală indicată de achizitor, respectiv, Ştr. Stadion, Nr, 5 - Stadionul 
municipal Zalău, în termenul stabilit confoimart. 4.1 din contract,
10.2 Furnizorul la livrarea produselor contractate va preda achizitorului documentele care 
însoţesc produsele: certificate de garanţie care certifică conformitatea acestora, cărţi tehnice 
în limba română şi orice alte documente.
10.3 - Data livrării se consideră a fi data incheierii Procesului verbal de recepţie 
cantitativă (Proces Verbal de predare - primire), semnat de către reprezentanţii 
furnizorului şi ai achizitorului, cu condiţia ca produsele Să corespundă din punct de 
vedere calitativ.
11. Servicii

' 11.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi 
serviciile accesorii furnizării produselor (remedierea defecţiunilor/înlocuirea produsului în 
perioada de garanţie), fără a modifica preţul contractului.
11.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile menţionate la art. 11.1, pentru perioada 
de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o 
obligaţie de garanţie asumată prin contract, reSpeCtiv perioada de garanţie a produselor.

12. Perioada de garanţie acordată produselor
12.1 - Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 
propunerea tehnică, dar nu mai puţin de 60 luni, îîhcepând cu data recepţionării lor 
calitative şi cantitative de către achizitor.
12.,2 ; Achizitonil are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scriş, 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 
în maxim 5 zile lucratoare de la momentul solicitării.
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în cazul în care perioada de remediere a defecţiunilor depăşeşte 5 zile lucrătoare de la 
notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor, fiimizorul 
are obligaţia de a înlocui în termen de 5 zile produsul defect/necorespunzător.
12:4.- Termenul de garatiţie se va prelungi cu timpul de nefimeţionare a produsului din 
cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de gsaanţie. 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. 
i2.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuii de remediere pe riscul şi spezele 
furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le 
poate avea faţă de furnizor prin contract.

13. Ajustarea preţului contractului
■13.1. - Pentru produsele furnizate, preţul datorat de achizitor furnizorului este cel declarat în 
oferta prezentată de furnizor, anexă la conţract,
13.2. - Ajustarea preţului contractului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite ţa?ce/impozite locale al căror efect se 
reflectă în creşterea/diniinuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului.
1 -
14. Am endam ente
14.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor cuntractului, prin act adiţional.
14.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

15. întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare, conform art. 4.1 din 
contract,
15.2 H Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare 

^ sau de prestare a serviciilor accesorii, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util,
achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asuinate în graficul de livrare se 
face cmacordul părţilor, prin act adiţional.
15.3 - în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului, conform prevederilor art. 8.1 .

16. Cesiunea
16.1 - Cesiunea nu va exonera fumizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
Orice altedbligaţii asumate prin contract,
16.2 - Furnizorul poate cesiona doar dreptul sau de â încasa contravaloarea produselor 
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil
16.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate nurnaî după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 16.2.

r"
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17. Prelucrarea datelor cu caracter personal
17.1. 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 nf. 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 împutemicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 
sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;

0 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:,, Achiziţionarea şi montarea de mobilier individual pentru sportive în 
cele două vestiare**;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o forma cgre peraiite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru 
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 â preveni accesul neautOrizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice 
şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere

ip. a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform Obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.”

care

care au

sau

i8. Forţa majoră
18.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndepUnifeâ obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care .aceasta acţionează.
18.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
făi ă a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.3 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet,; producerea apesteia şi să ia orice măsuri care îi sţau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.
18.4 - Dacă forţa majora acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea drepml să notifice celeilalte părţi uicetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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19. Subcontractanti
9-

19.1. Furnizorul are obligaţia^ în cazul în care subcontractează părţi din conti*act, de a încheia 
contracte cu şubcontract^ţii desernnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul.
19.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista şubcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate eu aceştia se constituie anexa la contract.
,19.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La rândul său, subcontractahtul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
19.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va 
fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
19.5. 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.

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

21. încetarea contractului
21.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produselor.
21.2. Contractul de ftirnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul nCîndeplinirii culpabile, de către ima dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
21.3. Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 

^ Contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe Care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului şi Care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndepiinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

22. Limba care guvernează Contractul
22.1. Limba care guvernează contractul este limba,româna.

23. Comunicări
23.1. (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.
23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
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Legea ^plicgbilă contraetiilui
M. t <D<5iitfactul va fî te^retat eonfomi legilor fiin RoraMa 

%5. Xjispoziţîi finale
25.1. ‘Prezentul eontiaGţ'în^reufil cu. au^ Sakeare^tepaae iiitepânta din cuprinsul 
iau, reprezintă Notiţa părţilor îşl înlătura ofice; înţelegere; verbală diUtre acestea, anterior şi 
ulterior îndMeriîluiv
25.2. Prezentul contract a. fbsţ semnat în ţreî exemplare originale, fiecare cu aceea|i; jţbrţă 
probanta^ din care doua exenplare pentru achizitor <şi un exemplar pentru furnizor.
25.3. .Persoanele; desemnate de achizitor, responsabile cu uimlrirea derulării contractului, 
dL Ovidiu Mureşan - şef: servibiu în cadrul l5îrec|:ieî Patrimdnîu - Serviciul i^dministraţiei 
feze; Sportive şi ing. Anca Micle Xoderean, consilier ;acM2rţii publice în cadrul Direcţiei 
tehnice, a. Primăriei 2al^.

Achizitor 
MunicipiuL^alâu

L î'urnîzorj 
iS^cfendrada Mob S^Xv

'A.#

Ionel Şpf

/. Viza^ntfu
^'w FlnandŞT ^

lAWtijSţratori 
di* |&i|hdSan Jechel

r-

M
t

r

9 ' V
1

. Plr^ctp® 
ec.., nrîdh^uîbiii «

>

DîrectoK^atrlihomţi,
AlexArUTura

W '
•ADirecte r tehiiiCi 

ing» DănuLt" )ain^ Gureai
fi

Avizat Se^iidui Juridic,
J . . f ..j

întocmit. Anca Miclâ^râdei^ân ;DT/Sîi^P/ÂP-A -î ex
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAft

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260 610550 
http'://www.zalausj ro

Fax (40)260 661869 
e-mail pfimaria@zalausj.rO,

CONTRACT DE FURNIZARE

l. Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I,Maniu, nr. 3, tel. 0260-6,10550; fax 0260-661869, e- 
mail: pnmaria@zalausj.ro, cod fiscal 4291786, cont cont nr. R012 TREZ i4A6 8505 0580 

lOlX, nr. R028 TREZ 24A6 8505 0580 102X si m. R044 TREZ 24A6 8505 0580 103X 
deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş 
- Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi
1.2. SC UNION PRQTECTION SRL, cu sediul Cluj Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 
47, jud. Cluj, tel. 0729777288, e-mail: office@unionco.ro, cod fisCal 25146010, înregistrat 
la Registhil Comerţului cu hr. J12/356/2009, cont nr. R093 TREZ 2165 069X XX02 3940, 
deschis la Trezoreria Municipiului Cluj Napoca, cont garanţie de bună execuţie nr.

reprezentată prin Dezso' _________ . _______ _, deschis Ia ________
Tibor, administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte

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

între,o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate 
de furnizor;

b) achizitor şi furnizor - păi*ţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în 
prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

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

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

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

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

hj destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor,nGâre-4iu; se,_datorează
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greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente; războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

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

i. 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 rnod diferit.
3.3, Clauzele şi expresiile vor fi inteipretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze dotări aferente obiectivului de investiţii: 
“Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiul Zalau prin schimbarea destinaţiei 
punctului termic P.T.17” - Lot nr. 1 Achiziţia de electronice şi echipamente IT,
cuprinzând produsele detaliate la art. 5.1, în conformitate cu specificaţiile şi cerinţele din 
Caietul de sarcini nr. 39555/12.05.2022, cu prevederilor ofertei postate în SEAP în cadrul 
procedurii simplificate, identificată cu nr. SCNl 110893 / 15.07.2022, precum şi cu 
respectarea prevederilor prezentului contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor 
este de 305.000,00 lei fără TVA, respectiv 362.950,00 lei cu TVA, conform ofertei postate 
în SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr. SCNl 110893 / 15.07.2022 şi 
este detaliat după cum urmează:___________ __________________ - __________

Preţ/ buc. 
lei fără TVA

Valoare 

iei fără TVA
Valoare 

lei cu TVA
Nr. Denumire Cant.

(buc)crt.
Tablă inteligentă cu videoproiector

_______ integrat ________
Echipament de laborator limbi 

străine pentru 28 elevi si un profesor

3 8.500,00 25.500,00 30.345,00i

1 45.000,00 45.000,00 53.550,002

Lapop (inclusiv sistem de operare, 
ativirus, soft tip office)

36 4.300,00 154.800.00I ^ 184.212,003

Calculator PC (sistem de operare, 
soft tip Office, antivirus)

21.500,00 25.585,005 4.300,004

Imprimanta laser color A3 3 11.000,00 33.000,00 39.270,005
Imprimantă laser color A4: 2 4.000,00 8.000,00 9.520,006

Copiator 13.800,001 13.800,00 16.422,007
Telefoane 3 300,00 900,00 1.071,008

Televizor LED, SMART TV 1 2.500,00 2.500,00 2.975,009
TOTAL ^--305,0,0.0,00 362.950,00
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5.2 Preţul produselor include costurile cu transportul şi montajul/punerea în funcţiune a 
acestora la destinaţia indicată de achizitor, respectiv la sediul Centrului de zi pentru copii, 
PT17, str. Torentului nr. 42A, mun. Zalău, jud. Sălaj.

6. Durata contractului
6.1. Terinenul 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 arabele 
părţi.’ •
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a 
produselor.
1, Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 39555/12.05.2022, 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 simplificata, 
inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

d. Documentul privind garanţia de bună execuţie;
e. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie; 
f Acte adiţionale, dacă există;
g. ,Şi alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune, după caz, produsele ofertate, 
în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 39555/12.05.2022 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 2 ani, 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 împotidva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor di-epturi 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 temien de maxim 3 zile 
lucratoare de la data sosirii produselor si calitativ în termen de maxim 15 zile lucratoare 
de la montarea şi punerea în funcţiune (după caz) a produselor de către furnizor, lâ 
destinaţia indicată la art. 5.2 din contract.
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9.1 Achizitorul se obligă sa plătească către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, 
după cum urmează: !

■ . ..1;. • (t'i, ,■ r . (

- în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefinanţâri sau buget lo.cal/alte surse, în 
termen de 30 zile de la data recepţiei calitative şi punerii în funcţiune a produselor;

în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul 
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 recepţiei calitative şi puneriij în funcţiune a 
produselor.de la data recepţionării lor calitative.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care,. din. vina sa; furnizorul nu reuşeşte să-şi.îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.2 din contract), achizitorul'are dreptul de a 
calcula, iar furnizorul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), 
o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15%. pe zi întârziere din valoarea produselor 
furnizate cu întârziere, în termen, de-30 zile de la data comunicării penalităţilor datorate. 
Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite,
atunci, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la tennen, 
până la îndeplinirea efectivă a,obligaţiilor. '
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere, şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese. • ,
.10:4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării .în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept. ■ '
10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului contract. , i
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 în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor, iar a 
furnizorului: de furnizare a produselor), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 
100 % din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând |daune interese 
compensatorii. |

va transmite

i

I

Clauze specifice

11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii 
preliminare, la sediul fumizorului/producătomlui înainte de livrarea produselor la destinaţia 
finală stabilită de achizitor.
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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 ya
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 ia 
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 în termen de maxim 10 zile, 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) In. cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în 
considerare, unde esţe cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa 
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
(3) Toate rnaterialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în 
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, folii de protecţie etc.) rămâri în proprietatea 
furnizorului.

ii. 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 Centimlui de zi pentru copii, PT17, str. 

p Torentului nr. 42A, mun. Zalău, jud. Sălaj.
^ 13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele care

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

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

14. Asigurări
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract 
împotriva pierderii sau deteriorăi-ii 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 păi'ţi.

I
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15, Perioada de garanţie acordată produselor
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi. 
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi 
structura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea, 
furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu 
va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau sau oricărei alte acţiuni sau 
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor, inclusiv punerea în funcţiune de către 
furnizor, este cea declarată în propunerea tehnică, începând cu data recepţiei calitative şi 
punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor la destinaţia finală, 2 ani.
16. Modalităţi de plată

16.1. Piaţa contractului se va face, de către autoritatea contractantă prin Programul 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, Prioritate de investiţii 43 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, 
economica si sociala a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane si rurale. Sursele 
de finanţare sunt Fondul European pentru Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul 
local, prin ordine de plată, în baza. facturilor fiscale, în contul de Trezorerie al 
funiizorului.
16.2. Autoritatea Contractantă va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al 
acestuia, după cum urmează:
o. în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefmanţări sau buget local/alte surse, 

în termen de 30 zile de la data recepţiei calitative şi punerii în funcţiune a produselor; 
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 recepţiei calitative şi 
punerii în funcţiune a produselor,

A

16;3 In cazul în care, din vina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar fumizoml are obligaţia de a plăti 
achizitorului, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15%

_ pe zi întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate sau executate cu întârziere, în termen 
de maxim 30 zile de la data comunicării cuantumului penalităţilor datorate. Penalităţile 
vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până. la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
16.4 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 ®/o pe zi întârziere, din plata neefectuata 
la termen, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor.
16.5 In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului; de plată a serviciilor, iar a 
prestatorului: de prestare a serviciilor contractate), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune 
interese compensatorii.

o .

17. Amendamente

17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndejDiinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. [\3 ■
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17.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
18. Modificarea contractului
18.1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, 
fără. organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile 
prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional. . .
18.2. Modificările pot fi dispuse numai de către achizitor, în conformitate şi în limitele 
contractului şi ale noimelor tehnice şi legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii 
procesului-verbal de recepţie, fie direct printr-o instrucţiune emisă de aphizitor în acest 
sens, fie printr-o cerere adresată furnizorului de a prezenta o propunere de modificare.

în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
furnizorul
18.4. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea Clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr.395/2016 (art. 164 alin.4). 
i^.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, conform art, 
6.1 diri contract.
19.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare 
a produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioădelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.

_ 19.3. în afai'a cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
^ livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicită 

penalităţi furnizorului conform prevederilor art. 10.1.
20. Cesiunea
20.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
20.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor 
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 20.2.
21. Subcontractanţi
21.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţi! desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul.
21.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie_ane,xalfe_Gontr.act. ■

!
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Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte21.3.
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
21.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi 
va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
21.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării contractului 
de furnizare, cu respectarea prevederilor art. 219, alin,. (3), (4) şi (5) din Legea 98/2016.

22. Preiucrarea datelor cu caracter personal
22.1. Executarea cpntractului de flimizare 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 situaie 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 UEnr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului având ca 
obiect Achiziţia de eloctronice şi echipamente IT;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care pennite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului

; pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;

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

2i. 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 care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.
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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 cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului.
24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul' şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

25. încetarea contractului
25.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a 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 clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. In acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentna partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
25.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau îh cazul în care 
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

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

27. Comunicări
27.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de 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 păi-ţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

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

! oflctu
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29, Dispoziţii finale
28.1. Prezentul contract, îrrtpreună cu anexele sale care-fac parte integrantă'din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi ,înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
28.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
28.3. Persoana, desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este Barbu lulia, consilier achiziţii - Serviciul achiziţii investiţii publice din cadrul Direcţiei 
Tehnice a Primăriei municipiului Zalău şi Florin Moroti, consilier achiziţii publice în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău.

Furnizor,
SC UNION PROTECTION SRL

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

•-

Administrator, 
Dezso Tibor

]TOMAR,
i^el\Ciua(

/

DIMCTIAECONO^i(54;3ly^, 
Şef serviciu finanjcia/f^^w. ' 
contabAdtateJ&let^'^^^o;;:; j• \

Ec. Margaret;

DIRECŢIA TONICĂ 
Şef serviciul de mo nimrizare servicii 
comunitare de uti^fl^i publice, 

ing. Rodica Ciiirte

Vizat serviciul juridic.

întocmiL
ing. lulia Barbu
DT/SIAP7AP/IB/3 ex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalâu, Piaţa luliuMariiu nr,3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://wvvw.zalausj.ro

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

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr.^iMkL-J 1^-

J.Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260/610.550; fax 0260/661.869, 
e-mail:primaria(^zalausj.ro, cod fiscal 4291786, cont nr. R078TREZ24A51010371013OX, 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi ec. Mariana Cuibuş - 
Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

Ş»

1.2. S.C. MOBTECO PRODUCT S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, 
str. Dolomitului, nr. 27, tel. 021/684.07.23, 021/220.04.24, 0727/225.801,
e-mail:office@mobteco,ro, cod fiscal 16109994, înregistrat la Registrul Comerţului cu 
nr. J40/1456/2004, cont nr. R037TREZ7015069XXX006615, deschis la Trezoreria

(

sectorului 1 al municipiului Bucureşti, cont garanţie de bună execuţie nr.
reprezentată prin, deschis la

Vetrescu Ana-Maria, 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 contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate 
de furnizor;

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

.c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

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

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

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

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

Sc I1
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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 datorează 

greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi;

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

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include foima de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 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 inteipretate prin raportare la întregul contract.

(
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
A:\ Furnizorul se obligă să proiecteze, să furnizeze, să monteze, să pună în funcţiune 
şi să remedieze în perioada de garanţie, următoarele piese de mobilier necesare 
pentru amenajarea Sălii Avram lancu din cadrul Primăriei municipiului Zalău, în 

'. conformitate cu specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 48450/16.06.2022, cu 
prevederile ofertei postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată în 
SEAP cu nr. SCNl 109957/01.07.2022, precum şi cu respectarea prevederilor prezentului 
contract, după cum unneazâ: ________________________
Nr. Denumire echipament Buc.
Crt.

Masă de şedinţe de 25 de locuri, în formă ovală, formată din mai multe 
module, din care unele detaşabile

1 1

Masă de şedinţe de 8 locuri, în formă de arc de cerc, formată din module
Masă de lucru pentru personalul tehnic, în aceeaşi formă de arc de cerc, 
formată din 2 module detaşabile 

2 2
3 1

Stand pliabil pentru expunere pliante şi broşuri4 1
Corp de mobilier pentru imprimantă cu sertar şi raft__________
Cuier hol intrare tip placă cu poliţă şi cârlige la partea superioară

5 1
■i6; ' 4

Cuier tip pom7. 2
8. Scaune ergonomice pentru masa ovală 25

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către 
achizitor este de 72.015,68 lei fără TVA, respectiv 85.698,66 lei cu TVA, conform 
ofertei postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, ijdentifc^ă—cu—nr. 
SCNl 109957/01.07.2022 şi este detaliat după cum urmează: tI
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Nr. Denumire echipament Buc. Preţ/buc 
lei fâră 
TVA

Valoare 
lei fără 
TVA

Crt.

Masă de şedinţe de 25 de locuri, în formă ovală, 
formată din mai multe module, din care unele 
detaşabile ____________________________
Masă de şedinţe de 8 locuri, în formă de arc de 
cerc, formată din module 

1 1 25.024,85 25.024,85

2 2 8.632,70 17.265,40

3 Masă de lucru pentru personalul tehnic, în aceeaşi 
formă de arc de cerc, formată din 2 module 
detaşabile

1 2.644,70 2.644,70

Stand pliabil pentru expunere pliante şi broşuri
Corp de mobilier pentru imprimantă cu sertar şi

4 1 748,50 748,50
5 1 499,00 499,00

raft
Cuier hol intrare tip placă cu poliţă şi cârlige la 
partea superioară

6. 4 429,14 1.716,56

Cuier tip pom7. 2 394,21 788,42
8. Scaune ergonomice pentru masa ovală 25 933,13 23.328,251 Total lei fâră TVA 72.015,68

TVA 13.682,98
Total lei cu TVA 85.698.66î

5.2 Preţul produselor include costurile cu proiectarea, transpoitul şi montajul acestora în 
locaţia stabilită de achizitor, respectiv Primăria municipiului Zalău, Piaţa luliu Maniu, nr. 
3, lucrările de reparaţii necesare după instalarea produselor, precum şi în perioada de 
garanţie. De asemenea, preţul include şi costurile cu instruirea personalului beneficiar.

6. Durata contractului
6.1. Tennenul de furnizare şi punere în funcţiune a produselor care fac obiectul 
prezentului contract, după caz, este de 60 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 
IA Documentele contractului sunt:
a. Caietul de sarcini nr. 48450/16.06.2022;
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. Instmmentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
f. Acte adiţionale, dacă există;
g. Şi alte anexe la contract.

'/fy.st ’
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8, Obligaftile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă sa furnizeze şi să monteze produsele ofertate, în conformitate cu 
prevederile Caietului de sarcini nr. 48450/16.06.2022 şi ale propunerii tehnice, anexe la 
prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să întocmească un proiect 3D şi 2D pentm mobilierul 
spaţiului vizat, conform prevederile Caietului de sarcini m*. 48450/16.06.2022.
83. Documentaţia de proiectare va fi predată achizitorului în doua exemplare originale şi 
un exemplar în format electronic.
8 .4. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele ofertate, la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.
8.5. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor 60 luni, începând cu data 
recepţionării calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă şi 
punere în funcţiune.
8.6. 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 eu produsele achiziţionate;

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini nr. 
48450/16.06.2022.

8;7. Furnizorul are obligaţia de a .asigura, în preţul contractului, instruirea personalului ce 
urmează a desei-vi produsele furnizate, instruire care se va face în condiţiile descrise în 
Caietul de sarcini nr. 48450/16.06.2022.

necesar

r

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la livrarea acestora de către furnizor.
9.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 30 de zile 
de la data recepţionării 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 
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 Ia 
îndeplinirea efectiva a obligaţiilor.
10.2. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. în cazul în care furnizorul întră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 

â notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30
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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 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 neîndeplinirii 
obligaţiilor principaie 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 livrarea produselor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele 
pentru a verifica conformitatea acestora cu specificaţiile din anexa/anexele la contract,
11.3. Achizitorul ai*e 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 
sediul furnizorului.
11.6. Dacă produsele inspectate sau testate nu corespund specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să le respingă, iar fiimizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

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

C

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.

A

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

ridic

5



13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsul
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele, respectând nivelul cantitativ şi calitativ 
contractat, la destinaţia finală indicată de achizitor, respectiv Primăria municipiului Zalău, 
Piaţa Iul iu Maniu, nr. 3, în termenul stabilit confonn art. 6.1 din contract.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va preda achizitorului utmătoarele documente care 
însoţesc produsele:
- Avizul de expediţie/ Nota de livrare/ Proces Verbal de predare-primire, cu menţionarea 
explicită a denumirii produsului livrat, modelul, codul, firma producătoare şi originea;
- Declaraţia de conformitate cu directivele şi standardele de calitate implementate de 
Comunitatea Europeană - marcaj CE, emisă de producător;
- Declaraţia privind ţara de origine a produselor;
- Certificat de garanţie pentru produsele livrate cu menţionarea tuturor componentelor 
produselor cu seriile de fabricaţie aferente;
- Manuale/ Fişe/ Instrucţiuni tehnice de utilizare, după caz, în limba română pentru fiecare 
produs livrat.
13.3 - Data livrării se consideră a fi data încheierii Procesului verbal de recepţie 
cantitativă (Proces Verbal de predare - primire), semnat de către reprezentanţii 
furnizorului şi ai achizitorului, cu condiţia ca produsele să corespundă din punct de 
vedere calitativ.(

14. Servicii
14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi 
serviciile accesorii furnizării produselor (remedierea defecţiunilor/înlocuirea produselor 
în perioada de garanţie), fără a modifica preţul contractului.
14.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile menţionate la art. 14.1, pentru 
perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de 

. nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract, respectiv perioada de garanţie a 
produselor.

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

1

16. Perioada de garanţie acordată produsului
16.1. 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, 
furnizoral are obligaţia de a garanta că produsele fiimizate prin contract nu vor avea niciun 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a 
furnizorului şi că acesta va funcţiona în condiţii normale.
16.2. Perioada de garanţie acordată produselor, inclusiv punerea în funcţiune de către 
furnizor, este cea declarată în propunerea tehnică, începând cu data recepţiei calitative şi 
punerii în funcţiune a acestora, după livrare produselor, de 60 luni.

/O Viiai
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16.3. Achizitorul, prin reprezentanţii săi (inclusiv concesionarul/utilizatorul) are dreptul de 
a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garanţie.
16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
la sediul achizitorului, în termenele de remediere în perioada de garanţie şi în condiţiile 
specificate conform Caietului de sarcini nr. 48450/16.06.2022. Piesele care, în timpul 
perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de prelungirea perioadei de 
garanţie cu durata nefuncţionării. In situaţia în care, remedierea defecţiunii nu se poate 
efectua la sediul achizitorului, aceasta se va face în locaţia stabilită de furnizor, pe 
cheltuiala exclusivă a furnizorului.
16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele 
furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le 
poate avea faţă de furnizor prin contract.
16.6. Termenul de garanţie se va prelungi cu timpul de nefuncţionare a produsului din cauza 
lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie. Timpul de nefuncţionare

^ curge din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa furnizorului lipsa de conformitate a 

produsului până la aducerea produsului în starea de utilizare normală.(

17. Garanţia de bună execuţie a contractului
17.1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie 
publică/contractului subsecvent. Acest termen 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.

l

A

In 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 art. 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 ANAP din data de 10.01.2022 privind acceptarea în procedurile de achiziţie 
publică/ sectorială a garanţiilor de participare/de bună execuţie emise de către instituţiile 
financiare nebancare, ^^autoritatea/entitatea contractantă NU poate accepta constituirea 
earantiei de participare/de bună execuţie printr-un instrument de sarantare emis de o
instituţie financiară nebancară*\ ' 1
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17.2 In 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 la 
termen, se va face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, tennenele şi clauzele 
prevăzute în poliţele de asigurai-e 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.
17.3. 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 unnează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
17.4. (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de livrare a produselor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), fiimizorul are obligaţia de 
a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de furnizare, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de buna 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.
17.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi 
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
17.6. 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.
17.7. Garanţia de bună execuţie se va restitui conform art. 42 alin. (1) din HG nr. 395/2016 
în cel mult 14 zile de la data plăţii facturii finale, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat 
până la acea data pretenţii asupra ei.

18. Modalităţi de plată
18.1. 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.

19. Amendamente
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
.19.2.. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii. r
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20. Modificarea contractului
20.1. 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.
20.2. 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 printi*-o cerere adresată furnizorului de a prezenta o propunere de modificare.
20.3. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HGnr.395/2016 (art. 164 alin.4).
20.4. (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 nerespectârii dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.

i

21. întârzieri în îndeplinirea contractului
21.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de fuimizare de 60 zile, conform art. 
6.1 din contract.
21.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare 
a produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.
21.3. în afara cazului în care achizitoml este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare, orice întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului conform prevederilor art. 10.1.

\ 22. Cesiunea
22.1. Cesiunea liu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia 
alte obligaţii asumate prin contract.
22.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor 
furnizate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

sau orice

23. Prelucrarea datelor cu caracter personal
23.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP),_aplicabil oricărui
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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 unor piese de mobilier necesare pentru amenajarea Sălii 
Avram lancu din cadrul Primăriei municipiului Zalău;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care pemiite 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, 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), confonn 
obligaţiilor ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.”

24. Subcontractanti »
24.1. 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.
24.2. 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.
24.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
conti'actul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
24.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi 
va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
24.5. 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.

25. Forţa majoră
25.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
25.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia

Vizat
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25.3. 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.
25.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare pai*te va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetai'ea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluţionarea litigiilor
26.1. 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.
26.2. 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.

27. încetarea contractului
27.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produselor.
27.2. 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.
27.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare imilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii conti'actului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
27.4 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 cai-e 
furnizorul se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

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

30. Legea aplicabilă contractului
31.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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31. Dispoziţii finale
31.1. 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.
31.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi foi-ţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentm furnizor.
31.3. Persoanele desenmate de către achizitor, responsabile cu urmărirea derulării 
contractului, sunt di. Radu Alexandru Marian, consilier - Sei*viciul urbanism şi amenajarea 
teritoriului din cadrul Direcţiei Urbanism - Arhitect, Şef şi d-na Cristea Andreea, consilier 
achiziţii - Serviciul investiţii achiziţii publice din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei 
municipiului Zalău.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALĂU,

FURNIZOR,
S C. MOBTECO PRODUCT S.R.L.

j

PRIMAR, m 
Ionel Ciunt

ADMINISTRATOR, 
Vetrescu Ana-Maria■ * 3

____  ftlpjmicifii
cm.

U Hmh'oMii ăoJilw (\^.

kthn îcrs) Vt

Director economic, 
ec. Mariana CMbuş

\

Directoi; t( 
ing. DănuţCos

IC,
CuY^^a '6^ ]in

Avizat Sepvîciul Juridic,
\

întocinit,'
Andreea Cristea 
DT/SlAP/AP/AC/1 ex
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MUKJ C iP 1 ti L 2^A LÂU 

PRIMĂRIA MUNICIRI^UI^UU
Kr. de înregislrare

lena.......QŞ... ami\

A R T E S 1
by Mobteco

Nr. B566 /19,09.2022

împuternicire

Subsemnata, Vetreşcu Ana ilVIaria, domiciliata în Bucureşti, str. Dolomitului, nr. 27, 
■sect, 1, CNP 2731027441513, legitimata cu CI, seria RK, nr. 828550, reprezentant legal al 
SC MOBTECO PRODUCT SRL, cu sediul in Bucureşti, Strada Dolomitului, Nr. 27. Sector 1, 
CUI RO16109994, Nr Reg Corn J40/1456/2004, II imputernicesc prin prezenta pe dl. Roată 
Alexandru, domiciliat in Bucureşti, str, Aleea Poiana Cernei, nr. 8, sector 6, CNP 
1840924460045, legitimata cu CI, seria RK, nr. 823858. sa ma reprezinte in relaţia cu 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 2ALAU.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin, autorizat sâ indeplineasca toate 

formalităţile necesare,.

Data: 19.09.2022
Denumirea mandantului,

S.C. MOBTECO PRODUCT SRL 
reprezentată legal prin, 

VETREŞCU ANA-MARI A 
ADMINISTRATOR

J^OBTECâ''/Ut
'S,R.L.



* MUNICIPIUL ZALAU
PRIMAR

-aSOOie-iialâu, Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon; (40)260 610550 
http./AvvÂv Z3lausj.ro

Fax.(40)260 661869 
e-mail primaria@zalausj.ro

CONTJLACT DE FURNIZARE 
Nr.

1.Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260/610.550; fax 0260/661.869, 
e-mail:pi-îmaria@zalausi.ro. CF 4291786, cont nr. RO 78 TREZ24A51010371013OX, 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar şi ec. Mariana Cuibuş - 
Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

Ş«

1.2. S.C. IT CLICK & SERVICE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 1, b-dul 
Bucureştii Noi, nr. 25A, imobil P+3, birou cod A310, etaj 3, tel. 0722/654.267, e-mail; 
mihaela.dumiîrescu@e1iGkserv.-ro. cod fiscal 33597275, înregistrat la Registml Comerţului 
cu nr. J40/17944/2017, cont nr. R096 TREZ 4215 069X XXOl 1661, deschis la Trezoreria 
Municipiului Bucureşti, cont garanţie de
_____________________________ deschis la ______
Augustin Drăgan, administrator, în calitate de furnizor, pe de altă paiTe

bună e.xecuţie 
____ reprezentată prin

nr.

2. Definiţii
în prezentul contract următorii termeni vor fi inteipretaţi astfel:
a) contract - acml juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două păi-ţi, încheiat 

între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de 
furnizor;

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

c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

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

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

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

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

ii) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
otIci1
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■■ i) foiţa majoră - un eveniment mai presus de controlul păiţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momenml încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente; războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catasti’ofe 
naturale, restricţii apărute ca uraiare a unei carantine, embargo, enumerai'ea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face exti'em 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 fonna singular 
include fonna de plui'al şi vice versa, acolo unde acest lucm este permis de context.
3.2 Teirnenul “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.

vor

Clauze obligatoriic 4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, să pună în funcţiune şi să remedieze în perioada 
de garanţie echipamente multifuncţionale 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. 62342/09.08.2022, 
detaliate conform Anexei 7, cu prevederile ofertei postate în SEAP în cadrul procedurii 
sunplificate, identificată cu nr. SCNl 113323/31.08.2022, precum şi cu prevederile 
prezentului contract, detaliate după cum unnează:_____________ _________________

Nr. Denumire echipament U.M Cant.
Crt.

Imprimantă multifuncţională alb-negru format A4
Imprimantă multifuncţională alb-negru fomiat A3

1. buc. 4
2. • buc. 4

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor 
este de 71.745,28 lei fără TVA, respectiv 85.376,88 Iei cu TVA, confomi ofertei postate 
în SEAP în data de 12.09.2022, în .cadrul procedurii simplificate identificată cu nr. 
SCNl 113323/31;08.2022 şi este detaliat după cum umiează: ______

Denumire echipamentNr. U.M Cant. Preţ
j

unitar Iei 
fără TVA

Valoare 
Iei fără 
TVA

Crt.

Imprimantă multifuncţională alb- 
negru fonnat A4

1. buc. 9.869,644 39.478,56

Imprimantă multifuncţională alb- 
negru format A3

2. buc. 4 8.066,68 32.266,72

TOTAL LEI FĂRĂ TVA 71.745,28
TVA 13.631,60
TOTAL LEI CU TVA 85.376,88

Vildt
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6. Durata contractului
6A. Termenul de furnizare şi punere în funcţiune a produselor care fac obiectul 
prezentului contract, este de 45 zile, începând de la data semnării contractului de către 
arabele părţi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a 
produselor.

7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
a. Caietul de sarcini nr. 62342/09.08,2022, elaborat de către achizitor;
b. Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până 

îa depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
c. Propunerea tehnică şi propunerea financiară prezentată la procedura de negociere fără 

publicare prealabilă a unui anunţ de participare, inclusiv clarificările din perioada de 
evaluare;

d. Certificate de confonnitate, de calitate si de garanţie;
f. Tn.strumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
j. Acte adiţionale, dacă există;
k. Şi alte anexe la contract.V

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele ofertate, în 
confonnitate cu prevederile Caietului de sarcini şi ale propimerii 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 telmică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor 24 luni începând cu data 
recepţionării lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă 
şi 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 calitativ, în termen de 10 de zile 
calendaristice de la livrarea şi punerea în funcţiune a acestora de către furnizor.
9.2 .Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 30 de 
zile de la data recepţionării lor calitative.

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

[ Vtzsf''..
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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 părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără pxmere în întârziere şi lără 
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 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. Pena.lităţile 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. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor, iar a 
furnizorului: de furnizare a produselor), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 
100% din valoarea obligaţiei principale nelndeplinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.

Clauze specifice*

IL Recepţie, inspecţii şi tesle
11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii 
preliminare, la sediul fiimizorului/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
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 

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

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra 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, fumizorul va transmite achizitorului documentele 
însoţesc produsele;

a) process verbal de predare primire/aviz de expediţie;
b) certificatul de calitate;

, c) certificatul de garanţie;
d) certificatul/declaraţia de confonnitate;
e) manual sau fişe tehnice aferente ptoduselor 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.

care

14. Asigurări
14.1. Fumizorul 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 45 zile de la data semnării 
contractului de către ambele păi*ţi.

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 cai'e este prevăzut altfel în contract. De asemenea, 
fumizorul ai'e obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun 
defect ca urarare a proiectului, materialelor sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a 
furnizorului şi că acesta va funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor, inclusiv punerea în funcţiune de către 
furnizor, este cea declarată în propunerea tehnică, de 24 luni, începând cu data recepţiei 
calitative şi punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor la destinaţia finală.
15.3. Achizitorul, prin reprezentanţii săi (inclusiv concesionarul/utilizatorul) are dreptul de a 
notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în confonnitate 
cu această garanţie.
15'.4. La primirea unei astfel de notificări (prin e-mail sau alte mijloace electronice),_ 
hirnizonil are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui prodiSsuTIh^pcijoa^'
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convenită, fără costuri suplimentare penti'u achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de 
garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie cai'e 
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.
15.5. Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile sau de a înlocui produsele în termen 
de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor Caietului de sarcini nr. 62.342/09,08.2022,
15.6. Dacă repunerea în funcţiune după remedierea defecţiunii depăşeşte tennenul convenit 
(24 de ore plus 3 zile lucrătoare), furnizorul va pune la dispoziţie un echipament similar, 
astfel încât timpul de nefuncţionare al echipamentului să nu depăşească 5 zile lucrătoare. în 
cazul în care nu se respectă acest teimen de nefuncţionare, furnizorul va plăti penalităţi 
pentru fiecare zi de nefuncţionare echipament. Nerespectarea tennenelor de mai sus dă 
dreptul autorităţii contractante de a solicita penalităţi/daune-interese în confoimitate cu 
clauzele contractului de achiziţie publică de furnizare.
15.7. In cazul în care furnizorul va opta să lucreze în perioada de garanţie prin intermediul 
unui curier astfel încât remedierile să le realizeze la sediu, se va prezenta o procedură de 
lucru pentru această perioadă în care va specifica în detaliu fiecare pas care se va realiza în 
vederea justificării faptului că se încadrează în temenele convenite. în caz contrar, caz în

f care furnizorul nu lucrează prin intennediul unui curier, se va prezenta un document 
justificativ de colaborare cu un operator economic care va prelua această sarcină pe perioada 
de garanţie.

w t

15.8. Dacă fumizoml, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele 
furnizorului şi fai'ă a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitoml le 
poate avea faţă de furnizor prin contract.
15.9. Termenul de garanţie se va prelungi cu timpul de nefuncţionare a produsului din 
lipsei de conformitate apărute în cadrul tennenului de garanţie. Timpul de nefuncţionare 
curge din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa furnizorului lipsa de confonnitate a 
produsului până la aducerea produsului în stai'ea de utilizare nonnală.

cauza

J6. Garanţia de bună execuţie a contractului
16.1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în temen 
de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului 
subsecvent. Acest termen 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 

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-im stat terţ printr-o sucursală autorizată în România 
de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Garanţia astfel constituită devme anexă la 
contract.

sau

în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, 
achizitorul (Autoritatea Contractantă) ai'e dreptul de a accepta constituirea acesteia prin

Vizatdepunerea la casiei'ie a unor sume în numerar.
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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 cadm din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi având în vedere 
Notificarea ANAP din data de 10.01.2022 privind acceptarea în procedurile de achiziţie 
publică/ sectorială a garanţiilor de participare/de bună execuţie emise de către instituţiile 
financiare nebancare, „autoritatea/entitatea contractantă NU poate accepta constituirea 
şaranţiei de participare/de hună execuţie printr-un instrument de 2arantare emis de o
instituţie financiară nebancară”.
16.2 In 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 
preciza , în cuprinsul poliţei scrisorii de garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la 
termen, se va face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, termenele şi clauzele 
prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de 
furnizare şi cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa 
acestor precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de 
respingere a instrumentului de garantare de către achizitor.
16.3. Gai'anţia 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 unnează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 
sumei stabjlite drept garanţie de bună execuţie.
16.4. (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea tennenului de livrare a produselor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), furnizorul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de furnizare, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data e.xpirârii celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de livrare şi până la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală.
16.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia 
în cauză raportat la restul rămas de executat.
16.6. In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
16.7. Garanţia de bună execuţie se va restitui confonn art. 42 alin. (1) din HG nr. 395/2016 
în cel mult 14 zile de Ia data plăţii facturii finale, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat 
până la acea data pretenţii asupra ei.

a se
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17. Modalităţi de plată
17.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în 

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

18. Amendamente
18.1. Păi-ţile 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, 
fâi'ă organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazuiile şi 
condiţiile prevăzute la ait. 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 confonnitate cu dispoziţiile 
legii.

r

20. întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta temienul de furnizare de 45 zile, confonn art. 
6.1 din contract.
20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă tennenul 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 adiţionial.
20.3. In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a tennenului de 
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi fiirnizomlui confomt 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 articolului 21.2.

22. Prelucrarea datelor cu caracter personal
22.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
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caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 
sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri detemiinate, 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 dalelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se 
vor realiza în confonnitate 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 multifuncţionale TIC;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o fonnă care pennite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, unnând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri telmice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se infonneze 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 telmice 
şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor 
ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.”

care

sau

23. Subcontractantir

.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul.
23.2. Fumizoiul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
23.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
23.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea sub contractantul ui nu va schimba preţul contractului şi 
va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
23.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata deailării 
contractului de furnizare, cu respectarea prevederilor ait. 219, alin. (3), (4) si (5) din Lesea 
98/2016.

23

24. Forţa majoră
24.1. Foiţa majoră exonerează păiţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foiţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acestfîm
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24.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.4. Dacă foi-ţa 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.

25. Soluţionarea litigiilor
25.1. Achizitorul şi fumizoml vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin ti'atative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul 
în legătură cu îndeplinirea contractului.
25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul 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.

sau

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

r

care

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

28. Comunicări
28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitomlui. 
inclusiv direct de către concesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.
28.2 Comunicările intre 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-.

WZf { 
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30. Dispoziţii finale
30.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac paite integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa păi-ţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
30.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.

Persoanele desemnate de către achizitor, responsabile cu urmărirea derulării 
contractului, 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.

30.3.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALĂU,

FURNIZOR,
S.C. IT CLICK & SERVICE S.R.L.

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

ADMINISTRATOR, 
Aiigiistin Drăgan

DIRECTOR I

J l
■&

DIRECTQ(fe mHNÎC, 
ing. Dăn^ Curea

AVIZAT SERVlC^^^pRlDIC,

răn

iri tocmit.
Andreea Cristea 
DT-SlAP7AMC/3ex.



Anexa 1 Ia Contractul de furnizare nr. joH-

Specificaţiile tehnice ale produselor/componentetor
Caracteristici tehnice ale Caracteristici tehnice denumire™Nr. Denumire

produs/componentăcrt.
t-

i ECHIP.4MENT 
MULTIFUNCŢION.4L 

1 ALB-NEGRU 
I FORMAT A4

Canon
' imageRUNNER 
; ADVANCE 

DX 527i

1. i

I
l

Tip echipament ! Multifuncţională
laser monocrom 

’ format A4

j Multifuncţională 
laser monocrom fonnatI

A4
Funcţii de bază Imprimare şi copiere Imprimare şi

monocrom, scanare color | copiere monocrom,
scanare color

!A4Fonnat hârtie iA4
Platformă pe podea Da ! Da

1 Laser-Monocrom j Laser-MopocromTelmologie
: 3GBMemorie 30B

Conexiuni interfaţă 1GB Eth; 2xUSB2.0;
1XLISB3.0

1GB Eth: 2xUSB2.0; 
lxUSB3.0

V

Ecran tactil color jDaDa
Prezenţă cartuş toner iDai Da

Capacitate de alimentare cu Tava 650 de coli. DADF | Tava 650 de coli. D.ADF
100 de colihârtie 100 de coli

Prezenţă platan şi DADF 'Alimentator automat
de documente duplex 

j cu o singură trecere

.Alimentator automat
de documente duplex 
cu o singură trecere

I

i

I

Compatibilitate SO Windows 7/10/11 
Professional

j Windows 7/10/11 
Professional

I

Imprimarc/Copicre/Scanare [_________
Viteza copiere/imprimare 52 ppm A4 52 ppm A4

Duplex automat DADF cu o iDa
singura trecere

Da
!A

Rezoluţie I 1200dpixl200dpi/
600dpLx600dpi

1200dpixl200dpi/ 
600dpLx600 dpi

1Viteză scanare alb-negru/color ! 50imp /50ipm(300dpi) o
1 singură faţă

50irap /50ipm(300dpi) o 
singură faţă

Altele . Scanare color, funcţii 
j inteligente color de 
'transmisie către e-mail 
' (SMTP), PC (SMB JTP) '(SMTP), 
j______________________ (SMBJTP)

Scanare color, funcţii
I '

inteligente color de 
transmisie către e-mail

PC

I Format fişiere std. PDF, 
I TIFF, .IPEG

Format fişiere std. PDF, 
TIFF. JPEG

Garanţie 24 luni 24 luni
Termen de livrare 60 zile 45 de zile
2. ECHIPAMENT

MULTIFUNCŢIONAL
ALB-NEGRU

Konica 
' Minolta 

Bizhub 227
V/i12 oficidfiju^lQ



FORMAT A3

Tip echipament ‘ Multifuncţională laser
monocrom format A3

Multifuncţională laser i 
’ monocrom format A3 l

I

Funcţii de bază Imprimare şi copiere i Imprimare şi copiere 
j monocrom, scanare color : monocrom, scanare color'
i 1

I A3Format hârtie A3
Platformă pe podea-masă i Da Da

!Tehnologie Lascr-Monocrom Laser-Monocrom
Memorie 2GB 2GB

Conexiuni interfaţă lGB.£tlt: lxUSB2.0 j 1GB Elfi: lxUSB2.0
i Da

.1
i DaEcran tactil color !

Hard disk 250GB I 250GB
Prezenţă cartuş-toner jPa_____ _

Capacitate de alimentare cu Caseta 1: 500 coli, 
hârtie

! Da
■i

Caseta 1: 500 coli, 
Caseta 2: 500 coli, 
DADF 100 de coli

Caseta 2: 500 coli, 
DADF 100 de coli

Prezenţă platan şi DADF Da, alimentator 
automat dc documente, 
duplex automat 

1 10.000 pag ./lună .

Da. alimentator
automat de documente, ] 

I duplex automat Ir
Volum mediu lunar ) 10.000 pag ./lună
Compatibilitate SO Windows 7/10/11

Professional
I Windows 7/10/11 
i Professional

Iraprimare/Copiere/Scanare J
Viteza iroprimare/copiere A4 ! 22 ppm A4, 14 ppm A3 î 22 ppm' A4. 14.ppm A3 1

Duplex automat DADF Da •Da
Rezoluţie

' imprimare/copiere/scanare
1800x600dpi/600x
600dpi/600 X 600dpi

1800 X 600dpi/600x 
600dpi/600 x 600dpi

Viteză scanare color 45imp 45imp
Scairare color, funcţii
inteligente color de 
transmisie către e-mail

Altele Scanare color, funcţii 
inteligente color de 
transmisie către e-mail 
(SMTP),PC (SMB,FTP); 
Foimat fişiere std. PDF, | 
TIFF. JPEG

I
i

(SMTP), PC (SMBJTP) 
; Format fişiere std. PDF, 
TIFF. JPEG

1Garanţie 24 luni 24 luni
Termen de livrare 60 zile 45 zile
ACHIZITOR, 

MUNICIPIUL ZALĂU,
FURNIZOR,

S.C. IT CLICK & SERVICE S.R.L.m’<

PRIMAR, 
Ionel Ciunt

ADMINIST^T^R,
„ .1 i u.

^ A n 
; ji J 

5’

w
DIRECTOR EGOpOMIC 

ec. Marian alMibu'ş

TEHNIC, 
Curb

JURIDIC,

oip'DIRECT 
ing. Dăni^

AVIZAT SERV

întocmit.
Andreea Crisiea DT-SlAP'AP/.AC/3e.'t
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