
MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Zalău, Piaţa luliu Maniu 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. din ĂSJL

1, Părţi contractante
Autoritatea contractantă; MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în municipiul Zalău, 

P-ţa 1. Maniu, nr.3, judeţul Sălaj, telefon/fax 0260-610550; 0260-661869, e-mail: 
primaria(@zalausj,ro, cod fiscal 4291786, cont nr, R078 TREZ 24A5 1010 3710 BOX 
deschis la Trezoreria municipiului Zalău, reprezentată prin Ionel Ciunt - primar şi ec. 
Cuibuş Mariana - director economic, în calitate de achizitor,

şi
Furnizorul: S.C. CARD-INSTAL S.R.L. cu sediul în Zalău, str. Crişan nr. 11, jud. 

Sălaj, telefon: 0260/662224, e-mail: office@cardinstal.ro, număr de înmatriculare la ORC, 
J31/204/2001, cod fiscal 14114609, cont trezorerie R051TREZ5615069XXX001172 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin ing. Radu S.V. Căpîlnaşiu - 
administrator, în calitate de executant.

Clauze obligatorii

2. Obiectul principal al contractului
2.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, să monteze şi să pună în funcţiune în locaţia 
stabilită de achizitor, respectiv să achiziţioneze şi să monteze o centrală termică la 
imobilul situat în P-ţa luliu Maniu la nr. 9, aflat în proprietatea Municipiul Zalău, clasat 
ca monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista Monumentelor Istorice: SJ-II-m-B- 
21009, cu suprafaţa de 493,08 mp (parter + etaj).
2.2 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare şi montaj.

3. Preţul contractului
3.1 - Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate, inclusiv costurile privind 
transportul, montajul şi punerea în funcţiune a acestora în locaţia stabilită de achizitor, 
este de 20.976,11 lei fără TVA, respectiv 24.961,57 lei cu TVA inclus, compus din:

CENTRALA TERMICĂ 80KW în condensaţie;
FILTRU MAGNETITĂ;
KIT EVACUARE GAZE;
MATERIALE necesare în vederea montării centralei la sistemul de încălzire

existent în imobil;
• MONTAJ INCLUS (manopera);
• AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE;
• PUNERE ÎN FUNCŢIUNE (PIF),
în conformitate cu oferta s.c. Card-Instal S.R.L. Zalău, înregistrată în catalo|jil 
din SEAP cu numărul codului unic de achiziţie generat de SEAP: DA317^3^^ 
3.2 Preţul se va achita, in termen de 30 zile calendaristice de la data'-^^pti^ 
funcţiune a produselor, pe baza facturii emise de furnizor.
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4. Durata contractului
4.1 Durata furnizării cu montaj şi punere în funcţiune a produselor este 10 zile lucrătoare 
de la data semnării contractului de către părţi.

5. Documentele contractului
5.1 Documentele contractului sunt:
- Caietul de sarcini nr. 86814 din 31.10.2022;
- Oferta S.C. Card-Instal S.R.L. Zalău, înregistrată în catalogul electronic din SEAP cu 
numărul codului unic de achiziţie generat de SEAP: DA31793290;
- Certificate de calitate si de garanţie;
- Acte adiţionale, dacă există;
- Alte anexe la contract.

6. Obligaţiile principale ale furnizorului
6.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, să le monteze şi să le pună în funcţiune la 
standardele şi/sau performanţele prezentate în ofertă.
6.2 Furnizorul se obligă să furnizeze, să monteze şi să pună în funcţiune produsele în 
termenul prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract, respectiv 10 zile lucrătoare, 
însoţite de certificate de calitate şi de garanţie.

7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele şi punerea în funcţionare a acestora în 
termen de 15 zile de la notificarea primită din partea fiimizorului.
7.2 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termen de 30 zile 
calendaristice de la de la data receptiţiei punerii în funcţiune a produselor, pe baza facturii 
emise de furnizor.

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 In cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 4.1 din contract), achizitorul are dreptul de 
a calcula, iar prestatorul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daime-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din 
valoarea serviciilor neprestate sau prestate 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.
8.2 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.
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 In cazul în care prestatorul 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 considefad^iuntat de
drept.
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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. 8.1, 8.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
8.7 în 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 serviciUor contractate), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând 
daune interese compensatorii.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
9.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 
sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat 
şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se 
vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de furnizare 
având ca obiect furnizarea, montarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice 
la imobilul situat în P-ţa luliu Maniu la nr. 9, din municipiul Zalău;
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anxime 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 impim 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.

10. Recepţie, inspecţii şi teste
10.1 Achizitorul, prin reprezentantul său, are dreptul de a inspecta produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din Caietul de sarcini nr. 86814 din 31.10.2022.
10.2 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde spperfitŞţiilor, 
achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obţigaţia,-fară-a-mf^jficy^preţul
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contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor 
lor tehnice.
10.3 Prevederile clauzelor 11.1 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

11. Ambalare şi marcare
11.1 Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la 
temperaturi extreme, la soare şi la precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul 
transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia 
finală.

12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
12.1 Furnizorul are obligaţia de a livra, de a monta şi de a pune în funcţiune produsele la 
destinaţia finală - situata în P-ţa luliu Maniu la nr. 9, municipiul Zalău, respectând datele 
din prezentul contract. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc 
produsele: factură, certificat de calitate, certificat de garanţie.
12.2 Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total 
se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul 
autorizat al acestuia, a documentelor emise de furnizor pentru livrare şi a procesului verbal 
de recepţie şi punere în funcţiime.
12.3 Livrarea produselor se consideră încheiată la data încheierii Procesului verbal de 
recepţie a produselor şi punere în funcţiune.
13. Perioada de garanţie acordată produselor
13.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite şi incorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura 
materialelor.
13.2 Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 24 luni, de la data 
încheierii procesului verbal de recepţie şi punere în funcţiune a produselor, la destinaţie.
13.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
13.4 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
sau de a înlocui produsul în termen de 5 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
13.5 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte sau refuza să remedieze defectul 
în perioada mai sus convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe 
riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe 
care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

14. Amendamente
14.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

a convem

A

15. întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de fiimizarp în tei-mi^il (

I \y¥.7.
livrare
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specificat în ofertă.
15.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare 
sau de prestare a serviciilor aferente acestora, acesta are obligaţia de a notifica, în timp 
util, achizitorului modificarea termenului de furnizare.

A

15.3 In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice intârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului conform prevederilor art. 8.1.

16. Cesiunea
16.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
16.2. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciului prestat în 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
16.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 16.2.

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

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2 Dacă, după 15 de 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.

19. Limba care guvernează contractul
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări
20.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul 
transmiterii cât şi în momentul primirii.
20.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Vii



22. Dispoziţii finale
22.1. 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.
22.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
22.3. Urmărirea derulării contractului se va face după cum urmează:
- din punct de vedere al procedurii de achiziţie, de către d-ul. ing. Radu Gozman - 

consilier achiziţii publice în cadrul Serviciului investiţii, achiziţii publice - Direcţia 

tehnică.
- din punct de vedere al urmăririi derulării contractului, de către d-na. Carmen Ghimbuluţ
- consilier în cadrul Direcţiei Patrimoniu, a Municipiului Zalău.

Executant^
S.C. CARD-INSTAL S.R.L. ZALĂU

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU 

PRIMAR, Administrator,
ing RAdM^. CĂPÎmĂŞIU

DIRECTOR '
ec. MARIANA cflteuş ,,

Dsî^T,■

■TOWI1

TEHNIC, 
ing. DĂNUŢ MpMllS CUREA

DIRECT®

Vizat
SERVICIUL HmiDJ

întocmit,
ing. RadaGozman 
DT-SlÂP/^/Rp^
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MUNICIPIUL ZALĂU 
. PRIMAR

450016-2alău, Piaţa luliu Maniu nr,3, Judeţul Sâiai 
Telefon: (40)260,610550 
http://www.zalausj.ro

Fax,(40)260.6,61869 
e-rnail: primana@zalaLisj.ro

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. / 5.1. H- OoaU

l. Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa L .Maniu nr. 3, tel. 0260/610.550; fax: 0260/661.869 
e-mail. ^ri.6ia'iia^2alaus]T^t^^ cod fiscal 4291786, cont nr. RO09 TREZ 24A6 7033 0710 
130X, 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. SC BRAINOBLE APPSMART SOLUTIONS SRL^ sediul în Bucureşti, Calea
Floreasca nr. 169, Corp X, Camera 19C, etaj 2, având certificat de înmatriculare la 
Registrul Comerţului lu. J40/1585/2022, CUI 34891693, tel.: 0729 913 423 e-mail;
oggg^p^narty .^uL , m. Xm m deschis la

^ reprezentată prin lonuţ Eduard Andronache -
administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

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

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

b) achizitor şi furnizor -.păi^ile contractante, astfel 
prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil fumizoiTjlui 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 fum zeze 
achizitorului;

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

standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea.
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 
caracteristicile sale de bază, prin scop 
produselor şi sei'viciilor poate fi 
distinctă de naţionalitatea furnizorului.

h) destinaţie finală - locul unde furnizorul

cum sunt acestea denumi:e în

prevăzute în

prin.
prin utilitate, de componentele sale. Origineasau

are obligaţia de a furniza p.rod-uf|^||;-- 
:i oficiul juridic

t
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i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul păi-ţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinii.acestora, care 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, j-estricţii 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.

nu

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

vor

nu se

contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Furaizoml se obligă să furnizeze produse necesare administrării Cinematografului 
Scala din municipiul Zalău, respectiv: Modul soft>vare Front Office, Modul aplicaţie Back 
Office (include Film Programming, Reporting), Display extern LM-3010 şi Imprimantă 
de bilete Bixolon SRP-350 III, în confonnitate cu oferta înregistrată la Municipiul Zalău cu 
nr. 87543/01.11.2022, completată prin e-mailul din data de 08.11.2022, înregistrat la 
Municipiul Zalău cu nr. 89585/08.11.2022, cu cerinţele Caietului de sarcini nr. 
81752/13.10.2022 şi cu prevederile prezentului contract.
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere produsele menţionate şi să 
plătească preţul convenit în prezentul contract.

^ 5. Preţul contractului
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil flirnizomlui de către achi^itor 

este de 21.670,00 lei fără TVA, respectiv 25.787,30 lei cu TVA, conform ofertei 
înregistiatâ la Municipiul Zalău cu nr. 87543/01.11.2022, completată prin e-mailul din data 
de 08.11.2022, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 89585/08.11.2022, preţul fiind defalcat 
după cura urmează:

- Modul software Front Office - 7.400,00 Iei fără TVA (8.806,00 lei cu TVA);
- Modul aplicaţie Back Office (include Film Programming, Reporting) - 12.300,00 

lei fără TVA (14.637,00 lei cu TVA);
- Display extern LM-3010 - 960,00 lei fără TVA (1.142,40 lei cu TVA);
- Imprimantă de bilete Bixolon SRP-350 III - 1.010,00 lei fără TVA (1.201 90 lei 

cu TVA).

5.2 Preţul produselor include costurile cu instalarea şi configurarea echipamentelor, 
instruirea utilizatorilor, precum şi asistenţa la pornire.

5.1.
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6. Durata contractului
6.1. Termenul de flirnizare a produselor care fac obiectul prezentului contract este de
maxim 30 de zile de la data semnării contractului de către 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. 81752/13.10.2022; '
b. Ofeita înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 87543/01.11.2022, completată prin 

e-mailul din data de 08.11.2022, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 89585/08.11.2022'
c. Fişe tehnice, certificate de calitate, conformitate şi de garanţie;
d. Acte adiţionale, dacă există;
e. Alte anexe la contract, după caz.

8. Obligaţie principale ale furnizorului 
8.1. Furnizorul^ obligă să furnizeze produsele ofertate, în confonnitate cu oferta
înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 87543/01.11.2022, completată prin e-mailul din data 
de 08.11.2022, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 89585/08.11.2022 şi cu cerinţele 
Caietului de sarcini nr. 81752/13.10.2022, anexe la prezentul contract.
8.2, Furnizorul se obligă să furnizeze piodusele ofertate, la standardele şi/sau performanţele
prezentate în ofertă.
8.3. Fumizoml se obligă să acorde garanţie produselor o perioadă de 2 ani, începând cu 
data recepţionăm calitative de către achizitor, pe bază de Proces verbal de recepţie 
calitativă şi cantitativă.
8.4., Furnizoml 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 pentm sau în legătură cu produsele achiziţionate;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitării achizitorului.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 30 zile
calendaristice de la livrarea acestora de către furnizor,
9.2 Achizitoral se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 30 de zile
de la data recepţionarii lor calitative, după comunicarea facturii electronice de către 
furnizor.

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

obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea prodelor livrate cu întârziere 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-iDîeKesej,Mo*ato334ă_jQ sumă
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ecb.j:valentă cu o cotă procentuala de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă.a obligaţiilor.
10.3. Nerespeetarea 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 judeeată şi de a pretinde plata de daiioe^nterese.
1G.4. In cazul în care fcirnizoml intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 
notifica administratorul judiciar/lichidatoml, în termen de 3 luni de la deschiderea 
proceduiii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare, 
Adrhinistratorul judiciai/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în 
drept.
10.5. Penalităţile dato.iate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate confonn 
prezentului contract.
10.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
hecorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, părţile datorează daune-interese 
in 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.

caz contrar contractul se consideră denunţat de

Clauze specifice

1L Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii 
preliminare, la sediul furnizorului/producătorului înainte de livrarea produselor la destinaţia 
finală stabilită de achizitor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele 

0 pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitoml are obligaţia de a notifica, în scris, furnizomlui, 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 produsele inspectate testate nu corespund specificaţiilor, achizitorul 
dreptul să le respingă, iar fumizoi-ul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsul/pro.dusele refuzat/refuzate,
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul/produsele să corespundă 

specificaţiilor tehnice.

sau are

sau
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12. Marcare, conservare, transport, depozitare
12J. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să tică faţă, tară 
limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât să ajungă 
în bună stare la destinaţia finală.
(2) în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în 

considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa 
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit,
(3) Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în 
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea 
furnizorului.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele, respectând nivelul cantitativ şi calitativ 
contractat, la destinaţia finală indicată de achizitor, respectiv Primăria municipiului Zalău, 
Piaţa I. Maniu, nr. 3.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitomlui documentele care însoţesc 
produsele:

a) fişa telinică a produselor;
b) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţia de conformitate;
d) instrucţiunile de utilizare/exploatare, în limba română.

13.3. Documentele specificare la art. 13.2 vdr fi pezentate în limba română.
13.4. Data livrării se consideră a fi data încheierii procesului verbal de predare-primire 
(recepţie cantitativă) a produselor, semnat de către reprezentanţii furnizorului şî cei ai 
achizitorului, cu condiţia ca produsele să corespundă din punct de vedere calitativ.

14. Asigurări 
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract 
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, 
în funcţie-de termenul comercial de livrare convenit.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1, Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite, şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura 
materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea, 
furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu , vor avea niciun 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a 
furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor este de 2 ani, începând cu data recepţiei 
calitative şi cantitative, după livrarea acestora la destinaţia finală.

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

I
\
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17. Amendamente
rv.l. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
17.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1. Pentru produsele furnizate, preţul datorat de achizitor furnizomlui, este cel declarat 
în oferta înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 87543/01.11.2022, completată prin e-mailul 
din data de 08.11.2022, înregistrat la Municipiul Zalău cit nr. 89585/08.11.2022, anexă la 
contract.
18.2. Ajustarea preţului contractului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca cbiect 
instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului.

a conveni

a conveni, prin

19. întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta teimenul de execuţie, respectiv 30’de zile de la 
data semnării contractului de către părţi, conform art. 6.1 din contract.
19.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare 
a produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.
18.3. In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului conform prevederilor art. 10.1.

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

21. Subcontractanti
i

21.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el 
contractul cu achizitorul.

a semnat

21.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate , cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
21.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.'
21.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant . .. u

i dacâ|aces-ta:^|r|f=a-^^ 
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partea sa din contract. Schiinbarea subcontractantiilui nu va schiiriba preţul contractului şi 
va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă. 
21.5. Furnizorul are dieptul 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. Forţa majoră
22.1. Forţa majoră exonerează păifile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.2. îndeplinii ea contiactului va fi suspendată in perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.
22.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mai'e de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului conţi act, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese/

23. Prelucrarea datelor cu caracter personal
23.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte, normele şi obligaţiile impuse de’dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caractei personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/GE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 
sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se 
vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de fiirnizare, 
având ca obiect furnizarea unor produse necesare administrării Cinematografului Scala 
din municipiul Zalău, respectiv: Modul software Front Office, Modul aplicaţie Back
Office (include Film Programming, Reporting), Display extern LM-30J0 si Imprimantă 
de bilete Bixolon SRP-350 III; ’
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au 
fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată 
această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
oiganizatorice corespunzătoare, pentiai a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distiugerea;

sau
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să S0 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 oiganizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), confonu obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016. ’ ' * '

24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
24.2. Dacă, dupăjl5 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi fumizorul 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.

?5. încetarea contractului
25.1, Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 

9 garanţie a produselor.
25.2. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fură

instanţei de judecată, în cazul neindeplinirii culpabile, de către una dintre părţi , a 
obligaţiilor contractuale.
25.3, Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către 
contractantă, in cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au, putut fi 
pievăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
in aşa măsură, meat, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentm partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
25.4. Conţi actul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
conţiactantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care 
flimizoml se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

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

27. Comunicări

sesizarea

autoritatea

27.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie ti'ansmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitoiului, 
inclusiv direct de către concesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.
27.2. Cornunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mai!, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

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

29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.

Vizat
_■ fficiui Juridic



29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentra furnizor.
29.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, 
sunt: Sorina- Mana Rus - şef Serviciu administrare Cinematograf Scala şi Cristina Lai - 
consilier achiziţii publice în cadrul Serviciului de investiţii, achiziţii publice - Direcţia 
tehnică a Municipiului Zalău, pentm finalizarea procedurii de achiziţie.

Achizitor, 
Municipiul Zaiău,

Furnizor,
SC BRAINOBLE APPSMART 
SOLUTIONS SRL Bucureştiw w

piăinăr. 
Wiel i

Administrator, 
lonuţ Eduard Andronachem■fi

Director eco|mmibf-
APPŞMA^f 1 
soltogns

SRL W 
34891693 //

Director=|£dmic, 
ing. DănuLj^lpîhţ Curea

Avizat Serviciul Juridic,

întocmit,
Cristina Lai 
DT/miVAP/CL-3ex.w
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mm MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

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

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

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr.-fo3.5’oi' /J,3.a..i0iZ

1.Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu nr. 3, tel. 0260/610.550; fax; 0260/661.869 
e-mail. jŢţjna^^iia^zalauăi.ro,. cod fiscal 4291786, cont nr. RO09 TREZ 24A6 7033 0710 
130X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana
Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

Şi

1.2. SC ELTEK MULTIMEDIA SRL cu sediul în Oraş Voluntari, B-dul. Pipera nr. IB 
Clădirea de biroun Cubic Center, birourile 23 şi 24, etaj 7, jud. Ilfov, având certificat de 
mmatnculare la Registrul Comerţului nr. J23/2369/2009, CUI 21340382, tel.: 021/2006455 
e-mail: mfoţgelţ^, cont nr. R034 TREZ 4215 069X XXOO 5114 deschis Ia Trezoreria 
Operativa Ilfov, reprezentată prin Anton Gabriel Roescu 
furnizor, pe de altă parte. - administrator, în calitate de

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

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

b) achizitor şi fiirnizor - 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) seivicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de fiimizai-ea 
pTOdus^elor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa
tehnica in perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizomlui prin 
contract; ^

f) standarde - standardele, reglementările tehnice 
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 
componenţelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
caracteristicile , sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor şi serviciilor poate fi 
distinctă de naţionalitatea furnizorului.

h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza prGdusel'ep—-—
Vizat

sau altele asemenea, prevăzute în

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

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

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

nu se

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze 5 proiecţii destinate derulării activităţii specifice 
planetariului Scala din municipiul Zalău, în conformitate cu oferta înregi.strată la 
Municipiul Zalău cu nr. 97968/12.12.2022,
94859/28.11.2022 şi cu prevederile prezentului contract.
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere produsele menţionate şi să 
plătească preţul convenit în prezentul contract.

cu cerinţele Caietului de sarcini nr.

5. Preţul contractului
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor 

este de 62.250,00 Iei fără TVA, respectiv 74.077,50 lei cu TVA, confonn ofertei 
• înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 97968/12.12.2022, defalcat după cum unnează-

5.1.

Preţ 
(lei fără 
TVA)

Preţ 
(lei cu 
TVA)

Nr.
Denumire produs Cantitatecrt.

Un film de tip spectacol, special conceput 
pentru vizualizare pe ecrane de afişare de tip 
foii dome, cu durata minimă de 20 de 
minute, randare la 30 fps, având tematica 
despre Soare

1 1 12.450,00 14.815,50

Un film de tip spectacol, special conceput 
pentru vizualizare pe ecrane de afişare de tip 
foii dome, cu durata minimă de 25 de 
minute, randare la minim 24 fps, având 
tematica despre călătoria în spaţiu 

2. 1 12.450,00 14.815,.50

Un film de tip spectacol, special conceput
pentru vizualizare pe ecrane de afişare de tip

3. 1 12.450,00 14.815,50

ofKpmmic '■2
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ful] dome, cu durata minimă de 30 de 
minute, randare la 30 fps, având tematica 
despre ce lumi se află acolo departe în spaţiu
Un film de tip spectacol, special conceput
pentru vizualizare pe ecrane de afişare de tip 
dome, cu durata minimă de 25 de minute, 
rpdare la 30 fps, în care se prezintă cum s-a 
ajuns la cunoaşterea universului invizibil
Un film de tip spectacol, special conceput
pentru vizualizare pe ecrane de afişare de tip 
dome, cu durata minimă de 35 de minute, 
randare la 30 fps, în care se prezintă 
călătoria în spaţiul solar cu o navă spaţială 
care transformă obiectele din spaţiu în sunet

4. * '1 12.450,00 14.815,50

5 1 12.450,00 14.815,50

TOTAL 62.250,00 74.077,50

5.2 Preţul produselor include costurile cu instalarea, testarea şi configurarea proiecţiilor, 
precum şi instruirea pesonalului.ee urmează să intre în posesia titlurilor. De asemenea, în 
acest preţ sunt incluse suportul şi mentenanţa proiecţiilor.

6. Durata contractului
6.1. TeiTnenul de furnizare a produselor care fac obiectul prezentului contract este:

- maxim 30 de zile de la data semnării contractului de către părţi pentru 3 dintreproiecţii;
- maxim 60 de zile de Ia data semnării contractului de către părţi pentru 2 dintre

expirării perioadei de garanţie a
proiecţii.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data 
produselor.

7. Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 94859/28.11.2022;
b. Oferta înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 97968/12.12.2022;
c. Fişe tehnice, certificate de calitate, conformitate şi de garanţie;
d. Acte adiţionale, dacă există;
e. Alte anexe la contract, după caz.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele ofertate, în conformitate cu oferta 
înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 97968/12.12.2022 şi cu cerinţele Caietului de sarcini 
nr. 94859/28.11.2022, anexe la prezentul contract.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele ofertate, la standardele şi/sau performanţele
prezentate în ofertă. ■ ^
8.3. Furnizorul̂ se obligă să acorde garanţie produselor o perioadă de 2 ani^ începând cu 
data recepţionăm calitative de către achizitor, pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă 
Şl cantitativă.
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8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu.excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea solicitării achizitorului.

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

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
® '"ina sa, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp

obhgaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă echivalentă

° cota procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea prodelor livrate cu întârziere, 
pana la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atoci acesta are obligaţia de a plăti, ca • penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalenta cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la tei-men 
pana la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 In cazul în care fumizoral intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 
notifica administratorul judiciar/lichidatorul. în tennen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, solicitându-i

Vz

.... .... acestuia rezilierea contractului de furnizare.
0 Administratorul judicmr/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30

drept primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de

10.5. Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor 
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 in condiţiile art. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, păi-ţile datorează daune-interese 
in condiţiile dreptului comun.

un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţulor principale contractuale (a achizitorului; de plată a produselor, Iar a

a produselor), debitorul va datora creditorului obligaţiei 
100 /« din valoarea obligaţiei principale ncîndeplinitc, reprezentând daune interese 
compensatorii.

asumate conform



Clauze specifice

11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitorul prin reprezentanţii săi. are dreptul de a efectua teste şi inspecţii
finaL”sStâ
11.2. Achizitorul sau reprezentanhil 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

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor 
114. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va 

1 imitat sau amanat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor 
destinaţiffma^r''''^'''^^ ''''''' reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora k

11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul 
destinaţia finală a produselor,

• n.e^Dacă produsele inspectate sau testate nu corespund speciflcaţiilor, achizitorur' 
dreptul sa le respingă, iar furnizorul are obligaţia, tară a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsul/produsele refuzat/refuzate,
b) de a face toate modificările 

specificaţiilor tehnice.

recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face k

are

sau
necesare pentru ca produsul/produsele să corespundă

12. Marcare, conservare, transport, depozitare
12.1 - (1) Fumizoi^l are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă fără

fit»"
(2) în cazul ainbalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în

este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa 
facilitaţilor 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)

^ ftirni zorului. rămân în proprietatea

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
13.1. Furnizorul are

13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţescprodusele;
a) fişa tehnică a produselor;
b) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţia de conformitate;
d) instrucţiunile de utilizare/exploatare, în limba română.

13.3.- Documentele specificate la art. 13.2 vor fi pezentate în limba română.
3.4. Data livram se consideră a fi .data încheierii procesului verbal de predare-primire 

(recepţie cantitativa) a produselor, semnat de către reprezentanţii fomizoiului şi cei ai 
achizitorului, cu condiţia ca produsele să corespundă din punct de vedere calitativr___



14. Asigurări
14,1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele'furnizate prin contrac: 
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, 
în funcţie de termenul comercial de livrare convenit.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi. 
nefolosite, şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura 
materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea, 
furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau oricărei alte acţiuni 
furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii noimale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor este de 2 ani, începând cu data recepţiei 
calitative şi cantitative, după livrarea acestora la destinaţia finală.

vor avea niciun 
sau omisiuni a

16. Modalităţi de plată
16.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în 
termen de 30 zile de la data recepţiei calitative a produsului, în baza factui-ii electronice 
emise de către furnizor.

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

18. Ajustarea preţului contractului
18.1. Pentru produsele furnizate, preţul datorat de achizitor furnizorului, este cel declarat 
in oferta înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 97968/12.12.2022, anexă la contract.
18.2. Ajustarea preţului contractului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect

(P instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului.

a conveni

a conveni, prin

19. întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de execuţie, respectiv 30 de zile de la 
data semnării contractului de către părţi, conform art. 6.1 din contract
19.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare 
a produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitoralui; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.
18.3. In afaia 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 ait. 10.1.

.



20. Cesiunea
20.1. Cesiunea nu va exonera furnizoml de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
20.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor
furnizateîn 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. Subcontmctanţi
21.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul.
21.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, i 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
21.3. - Furmzoruj este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. Lajândul 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.

cu, datele lor de

22, Forţa majoră
22.1. Foita majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
prezenţi contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. .
22.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,.dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până ia apariţia acesteia.
22.3. Partea contractantă

asumate prin

forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 
în vederea limitării consecinţelor.

^ 22.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

care

23. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
23.1. Executarea contractului de furnizare 
personal fapt pentru care părţile se obligă;
a) să respecte noimele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 
sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze^datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi

presupune prelucrarea datelor cu caracter

Wiat
oficiu



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
vor realiza în confbrinitate cu prevederile Regulamentului UE nr.'679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de furnizare 
avand ca obiect furnizarea a 5 proiecţii destinate derulării activităţii specifice 
planetariului Scala din municipiul Zalău; > t' j
d) sa păstreze datele cu caracter personal într-o formă care penuite 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) sa asigure integritatea ji 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 distmgerea;

f) să se mforrneze şi să se notifice reciproc cu privire ia orice încălcare a securităţii 
prelucram datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice 
Şl organizatorice ce se impun şi în vederea notificării. Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrăm Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), confomi obligaţiilor 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016

care se

ce derivă din

24. Soluţionarea litţgrilor
24.1. Achizitoml şi fomizoml vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitoml şi furnizorul nu 
leuşesc sa rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, .fiecare poate solicita ca disputa 
sa 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 

0 garanţie a produselor.
25.2. Contractul de furnizare... leziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre părti a 
obligaţiilor contractuale. fi,
25.3. Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, in 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 
m aşa măsură, meat, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz 
fumizoml are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentm partea din contract 
îndeplinită pana la data denunţării unilaterale a contractului.
25.4. Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 

contractanta m cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care 
fumizoml se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.

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

Vizat



27. Comunicări
27.1, (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
trebuie şă fie transmisă în scris. Aceasta ; 
inclusiv direct de către concesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât si în 
momentul primirii. ’ ^
27.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau 
confirmării în scris a primirii comunicării.

contract,
se poate face de către reprezentanţii achizitorului.

e-mail, cu condiţia

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

29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsu 
sau, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre 
ulterior încheierii lui.

® 29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi fortâ
00^1 ”rf’ exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.

. . Persoanele, desemnate de achizitor, responsabile cu unnărirea derulării contractului, 
sunt: Sonna Mana Rus - şef Serviciu administrare. Cinematograf Scala şi Cristina Lai - 
consi ier achiaţii publice în cadrul Serviciului de investiţii, achiziţii publice - 
tehnica a Municipiului Zalău, pentru finalizarea

acestea, anterior ş:

Direcţia
procedurii de achiziţie.

Achizitor, ^ 
Municipiul Zâl|K

Furnizor,
SC ELTEK MULTIMEDIA SRL Voluntari

Administrator,
Anton Gabriel Roescu

* ELTEK 
multimedia 

s.R.u. j

Directoh tehnic, 
ing. Dănui^osmin Curea

Avizat Serviciul Juridic

întocmit,
Cristina Lai 
©riSkWAP/CL-Sex.
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