CLAUZE CONTRACTUALE FURNIZARE
nr.
data
2017

ART. 1. PARTI CONTRACTANTE
JUDEJUL SALAJ, cu sediul in Pia^a 1 Decembrie 1918, nr. 12, Zalau, telefon
0260/614120, fax 0260/661097, cod fiscal 4494764, cont
de trezorerie
RO
deschis la Trezoreria Zalau, reprezentat prin Tiberiu Marc, in
calitate de Pre§edinte al Consiliului Judetean Salaj si Leontina-Lucica Marusca avand functia
de Director executiv, in calitate deAchizitor, pe de o parte,
S.C.
str.
inmatriculare

, nr.

S.R.L., cu
, telefon:
, cod fiscal
deschis la
, avand functia de

sediul social in
,
, fax:
, numar de
, cont de trezorerie nr.
, reprezentata prin
, in calitate de Furnlzor,

pe de alta parte.
ART. 2. DEFINITII
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract §i toate anexele sale;
b. achizitor §ifurnizor - par^ile contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil fumizorului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrals §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate
prin contract;
.
.
,
d. servicii - activitajile a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse - bimuri pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le fumizeze
achizitorului;
f forta majora - un eveniment mai presus de controlul parjilor, care nu se datoreaza
gre§elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului §i
care face imposibila executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundajii sau orice alte catastrofe
naturale, restric^ii aparute ca urmare a unci carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat for^a majora un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parji;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
ART. 3. INTERPRETARE
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unci prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural §i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice
daca nu se specifica in mod diferit.
ART. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Obiectul contractului este "Achizitionare rechizite - Programul pentru scoli al
Romaniei", respectiv:
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Nr.
crt.

Denumire produs

Unitate de
masura

Cantitate

buc

158

Creioane colorate 12
culori - hexagonale cu
ascutitoare

seturi

474

3 Acuarele 12 culori cu
pensula - culori pentru
apa, netoxice

seturi

237

4

Culori tempera la tub 12
culori

seturi

237

5

Creioane colorate - mina
rezistenta,
ideal
pt
colorat si schitat

seturi

11292

1 Atlas biologie-botanic
§colar-coperti cartonate,
imagini
color,
212
pagini
2

Pret unitar
(lei fara
TVA)

Valoare
totala
(lei fara
TVA)

Valoare Valoare
TVA
totata
(lei cu
TVA)

11292
Carioca 18 culori - corp
seturi
subtire din plastic
ART. 5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil fumizorului de catre
achizitor, conform ofertei, este de
lei la care se adauga TVA in
valoare de
lei, iar valoarea totala a contractului este de
lei, detaliata conform celor precizate la pct.4.1.
5.2. In pretul contractului sunt incluse si costurile de transport ale produselor pana la
destinatie.
5.3. Preturile sunt conform ofertei si sunt considerate ferme pe toata durata
contractului.
ART. 6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Data de livrare este 11.12.2017, intre orele 08°° §i 12°°, iar locul de livrare este la
beneficiaml final, Inspectoratul §colar Judetean Salaj din localitatea Zalau, str. Unirii nr. 2.
ART. 7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului sunt:
,
a. Oferta de pret incarcata pe SEAP;
b. Anexa la invitatie
c. Contractul de subcontractare (daca este cazul);
d. Acordul de asociere (daca este cazul);
!
e. Angajamentul de sustinere (daca este cazul).
ART. 8. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI
8.1. Furnizorul are obligatia de a emite factura numai dupa intocmirea procesului
verbal de receptie §i acceptare a produselor de catre beneficiarul final, Inspectoratul Scolar
Judetean Salaj. •
8.2. Furnizorul se obliga sa fumizeze produsele, in termenul prevazut la art. 6.1.
8.3. Furnizoml are obligatia de a asigura produsele astfel' incat acestea sa reziste la
transport §i manipulare.
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8.4. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele fumizate prin contract sunt
conform specificatiilor din anexa.
8.5. Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii §i actiimi in justi|ie, ce rezulta din incalcarea imor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizi^ionate;
ii) daime-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepfia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de
catre achizitor.
ART. 9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
9.1. Achizitorul are obligatia de a plati contravaloarea facturii emise intr-un termen de
eel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii insotite de procesul verbal de
receptie §i acceptare a produselor intocmit de catre beneficiarul final, Inspectoratul §colar
Judetean Salaj.
9.2. Achizitorul, prin Inspectoratul §colar Judetean Salaj se obliga sa asigure
conditiile optime de primire, receptie §i distributie a produselor
9.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia fumizorului toate informatiile §i
documentele necesare §i relevante pentra indeplinirea contractului.
ART. 10. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A
OBLIGATIILOR
10.1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reu§e§te sa-§i indeplineasca
obligatiile asumate, acesta datoreaza majorari de intarziere in cuantum 0,1% din valoarea
contractului, pentru fiecare zi intarziere.
10.2. Plata majorarilor pentm intarziere nu i l scute§te pe fiimizor de indeplinirea
contractului.
10.3. Daca achizitoral nu achita facturile in termenul convenit intre parti, fumizoml
are dreptul de a percepe majorari de intarziere In cuantum de 0,1 % din valoarea facturii
neachitate pentm fiecare zi de Intarziere.
10.4. Nerespectarea grava a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre
oricare din parti atrage rezilierea de drept a contractului §i da dreptul partii lezate de a
pretinde plata de daune-interese.
10.5. Achizitorul I§i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o
notificare scrisa adresata fumizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma este
supus procedurii insolventei, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze
dreptul la actiune sau despagubire pentm fiimizor. in acest caz, fumizoml are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentm partea din contract Indeplinita pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.
ART. 11. RECEPTIE §1VERIFICARI
11.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta produsele pentm a
verifica conformitatea acestora.
11.2. Daca produsele fumizate nu corespund specificatiilor, achizitoral are dreptul sa
le respinga, iar fumizoml are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a Inlocui
produsele intr-un termen de 3 zile de la notificarea achizitomlui.
ART. 12. LIVRAREA §1 DOCUMENTELE CARE INSOTESC PRODUSELE
12.1. Fumizoml are obligatia de a livra produsele la destinatia finala, sediul
Inspectoratului Scolar Judetean Salaj din localitatea Zalau, str. Unirii nr. 2, respectand
termenul stabilit in prezentul contract la art. 6.1.
12.2. Fumizarea produselor se considera Incheiata In momentul In care sunt
indeplinite prevederile clauzelor de receptie.
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ART.13. FORTA MAJORA
13.1. Forfa Majora exonereaza Partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
13.2. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a Fortei
Majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.
13.3. Partea care invoca Forta Majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care i i stau la dispozitie
in vederea limitarii consecintelor.
13.4. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 5 zile de la producere.
13.5. Daca Forta Majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 14 zile, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept
a Contractului, fara ca vreuna dintre Parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
ART. 14. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
14.1. Achizitorul §i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadml sau in legatura cu indeplinirea contractului.
'
14.2. Daca, dupa 2 zile de la inceperea acestor tratative, achizitoml §i fiamizoral nu
reu§esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatore§ti competente.
ART 15. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
15.1. Neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor
contractuale de catre oricare din Parti, dau dreptul celeilalte Parti sa considere reziliat de
drept prezentul Contract §i sa perceapa daune interese.
15.2. In situatia in care Fumizoml nu-§i executa in mod corespunzator obligatiile ce-i
revin conform prezentului Contract, nu raspunde solicitarilor achizitorului, achizitorul va
transmite Fumizomlui o notificare in care vor fi prezentate motivele pentm care achizitoral
considera ca Fumizoml nu §i-a prestat in mod corespunzator obligatiile. In situatia in care
Furnizorul nu remediaza incalcarea sau nu transmite justificari corespunzatoare in termen de
10 de zile de la primirea notificarii, achizitoml va emite o noua notificare, constatand
incetarea de drept a Contractului, fara interventia instantei de judecata.
ART 16. INCETAREA CONTRACTULUI
16.1. Contractul inceteaza de drept, fara interventa instantelor de judecata in
urmatoarele cazuri:
a) acordul scris al Partilor;
b) expirarea termenului pentra care a fost incheiat;
c) rezilierea pentm neexecutarea culpabila a obligatiilor, cu plata de daune interese ;
d) interventia unui caz de Forta Majora in conditiile art. 13.5;
e) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;
f) denuntarea imilaterala de catre achizitor in urmatoarele cazuri:
- imposibilitatea continuarii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30
(treizeci) de zile;
- incetarea, din orice motiv, a Contractului de Furnizare, motiv de incetare care poate
fi invocat exclusiv de catre achizitor.
16.2. Incetarea din orice motiv a Contractului nu afecteaza in vreun mod drepturile §i
obligatiile contractuale ale Partilor anterioare datei incetarii.
ART 17. NULITATEA
In cazul in care se stabile§te ca orice termen, conditie sau prevedere inclusa in
Contract este nula, ilegala sau inaplicabila in orice fel,' respectivul termen, conditie sau
prevedere nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale
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Contractului.
ART 18. LIMBA UTILIZATA IN DERULAREA CONTRACTULUI
Limba utilizata in cadml §i in legatura cu prezentul contract este limba romana. Toate
materialele vor fi elaborate in limba romana.
ART 19. COMUNICARI
19.1. Orice comunicare intre Par^i, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris, cu confirmare de primire, §i produce efecte de la momentul
primirii de catre destinatar. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul
transmiterii cat §i in momentul primirii.
19.2. Comunicarile intre Parji se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
ART 20. REPREZENTANJIIPARJILOR
Fiecare Parte va desemna o persoana pentru a actiona ca imputemicit al sau in
legatura cu activitatile §i masurile necesare in vederea executarii Contractului.
ART 21. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa Incheie astazi,
2017, prezentul contract in 4 (patm)
exemplare, unul pentru Fumizor §i trei pentru Achizitor.

ACHIZITOR,
JUDETUL SALAJ

FURNIZOR,

PRE§EDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN,
Marc Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Leontina - Lucica Maru§ca
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