C O N T R A C T DE FURNIZARE PRODUSE
nr,

din

2017

Art. 1. Par|i contractante
J U D E T U L S A L A J cu sediul Tn Zalau, P-^a 1 Decembrie 1918 nr. 12, telefon 0260-614120,
fax 0260-661097, cod fiscal nr.4494764, cont nr.
deschis la
Trezoreria Zalau, reprezentat prin Pre§edinteie Consiliului Judejean Salaj - Tiberiu Marc §i
Maru?ca Leontina - Lucica - director executiv, in calitate de achizitor, pe de o parte
?i
, cu sediul Tn
, Str.
judejul
, tel./
, cod unic de Tnregistrare
Registrul Comer^ului sub numarul
, avand contul nr.
Trezoreria
, reprezentata prin administrator
fumizor, pe de alta parte
SC

, bl.

, ap.
, Tnregistrata la
deschis la
, Tn calitate de

Art.2.0biectul principal al contractului
2.1.0biectul contractului este: "Achizitionare materiale consumabile si materiale de
natura obiectelor de inventor: birotica, papetarie si cartuse toner pentru LOT U - Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenfa „Porolissum" al Judetului Salaj si LOT III - Centrul Militar
Judetean Salaj" conform Anexei 2 §i 3.
2.2.Achizitorul se obliga sa achizi^ioneze, respectiv sa cumpere §i sa plateasca pretul
convenit Tn prezentul contract.
Art.3. Preful contractului
3.1. Pretul pentru Tndeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre achizitor pentru
fiecare produs este prezentat Tn oferta de pret postata pe S E A P Tn lista catalog de produse care
devine anexa la contract §i ramane ferm pe durata contractului.
3.2. Valoarea maxima estimata a contractului este de
lei fara T V A la care
se adauga T V A Tn valoare de
lei.
3.2. In pret este inclus §i pretul transportului produselor la destina^ia indicata de catre
achizitor.
Art.4. Durata contractului
4.1.Durata prezentului contract este de la data semnarii pana la 31.12.2017 §1 poate fi
prelungita prin act aditional potrivit legii.
Art.5. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) oferta de pret postata pe S E A P Tn lista catalog de produse.
c) Anexa 2 §i 3.
Art.6. Obligatiile principale ale furnizorului
6.1 .Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele conform cerin^elor calitative solicitate prin
caietul de sarcini.
6.2 Furnizorul are obligatia de a livra produsele la sediul beneficiaruiui final, printr-un
reprezentant al acestuia Tn prezenta cSruia se va Tntocmi procesul verbal de recep^ie
calitativa/cantitativS/functionare §i de acceptare a achizitorului.
6.3. Furnizorul se obliga sa livreze produsele Tn termen de 12 de ore de la primirea comenzii.
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6.4. Furnizorul are obliga^ia sa execute serviciile cu profesionalism §i promptitudine §i sa
raspunda de calitatea produselor livrate.
6.5. Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul Tmpotriva oricaror: daune-interese,
costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei Tn care o astfel de Tncalcare
rezulta din respectarea caietului de sarcini Tntocmit de catre achizitor.
Art.7. Obligatiile principale ale achizitorului
Achizitorul se obliga sa recep^ioneze produsele §i sa plateasca pretul produselor catre
furnizor Tn termenul stabilit de la data primirii facturii Tnsotite de procesului verbal de receptie
calitativa/ cantitativa /functionare §i de acceptare a achizitorului.
Art.8. Modalitati de plata
8.1. Furnizorul are obliga^ia de a emite factura numai dupa Tntocmirea procesului verbal de
recepjie calitativa/ cantitativa/ §i de acceptare a achizitorului.
8.2. Achizitorul are obliga^ia de a plati contravaloarea facturii emise Tntr-un termen de eel
mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii Tnso^ita de procesul verbal de recep^ie
calitativa/ cantitativa/functionare 51 de acceptare a achizitorului.
Art.9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
9.1. In cazul Tn care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reu§este sa T§i Tndeplineasca
obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptui de a percepe majorari de Tntarziere Tn
cuantum de 0,1% pe zi de Tntarziere din valoarea contractului.
9.2. In cazul Tn care achizitorul nu onoreaza facturile Tn termenul stabilit, furnizorul are
dreptui de a percepe majorari de Tntarziere in cuantum de 0,1% pe zi de Tntarziere din valoarea
facturilor neachitate, pana la Tndeplinirea efectiva a obliga^iei.
9.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, Tn
mod culpabil §i repetat, da dreptui parjii lezate de a considera contractui de drept reziliat §i de a
pretinde plata de daune-interese.
9.4. Achizitorul T^i rezerva dreptui de a renun^a la contract, printr-o notificare scrisS
adresata furnizorului, f^ra nici o compensate, daca acesta din urma este supus procedurii
insolven^ei. In acest caz, furnizorul are dreptui de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract Tndeplinita pana la data denunjarii unilaterale a contractului.
Art.lO. Recepfie, inspecjii §i teste
10.1. Achizitorul sau reprezentantui sau are dreptui de a inspecta §1 de a testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificajiile din caietul de sarcini.
10.2. Daca vreunul din produsele testate nu corespunde specificajiilor, achizitorul are
dreptui sa Tl respinga.
10.3. Dreptui achizitorului de a testa §i, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amanat datorita faptului ca produsele au fost testate de furnizor, cu sau fara participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
A r t . l l . Ambalare $i marcare
11.1. Furnizorul are obligajia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fa^a, fara
limitare, la manipularea din timpul transportului.
11.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum §i toate materialele necesare
protectiei produselor raman Tn proprietatea achizitorului.
Art.l2. Livrarea $i documentele care insofesc produsele
12.1 Produsele contractate se vor livra la standardele j i specificatiile din Anexa 2 §i 3, Tn
maximum 12 ore de la data confirmarii primirii comenzii scrise sau telefonice transmisa de catre
achizitor.
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12.2 Livrarea produselor intrS in sarcina furnizorului se va face gratuit la sediul
beneficiaruiui final, de catre un reprezentant al furnizorului in prezenta caruia se va tntocmi proces
verbal de recep^ie calitativa/cantitativa/functionare §i de acceptare a achizitorului.
12.3 La livrare produsele vor fi insolite de eel pu^in urmatoarele documente: aviz de
insotire marfa, declara^ii de conformitate/certificate de calitate, certificate de garan^ie, manual de
utilizare in limbile romana sau engleza.
12.4. Prelurile unitare sunt ferme pe toata durata de valabilitate a contractului de furnizare
de produse.
12.5. Livrarea produselor se considera Tncheiata tn momentui tn care sunt tndeplinite
prevederile clauzelor de recep^ie a produselor $i incheiat procesul verbal de recep^ie calitativa/
cantitativa 51 de acceptare a achizitorului.
Art.l3. Perioada de garanfie acordata produselor
13.1. Furnizorul are obligajia de a garanta ca produsele furnizate prin contract corespund
caracterislicile prevazute tn caietul de sarcini. De asemenea, furnizorul are obliga^ia de a garanta
ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a materiilor prime, a
manoperei sau a ambalajelor.
13.2. Termenul de garantie pentru produsele livrate este de 12 luni de la data livrarii.
Termenul de garantie va fi inscriptionat pe ambalaj.
13.3. Achizitorul are dreptui de a notifica imediat furnizorului, tn scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare tn conformitate cu aceasta garantie.
13.4 in perioada de garantie furnizorul are obliga^ia de a remedia defec^iunile produselor
livrate tn termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la notificare;
13.5 In cazul tn care perioada de rezolvare a defectiunilor depa§e§te 2 (doua) zile
lucratoare de la notificare, precum §i tn cazul in care nu este posibila remedierea defec^iuniior,
furnizorul are obliga^ia de a tnlocui tn termen de 5 (cinci) zile lucratoare produsul
defect/necorespunzator cu altul nou, cu performance similare sau superioare, cu titlu definitiv, fara
a solicita costuri; produsul tnlocuit va beneficia de 0 nou3 perioada de garantie de 12
(douSsprezece) luni, care curge de la data tnlocuirii acestuia, respectiv de la data recep^iei acestuia
13.6. Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defectiunilor produselor livrate in perioada
de garantie, incluzand fara limitare preluarea, predarea §i transportul de la §1 la loca|ia sunt in
sarcina furnizorului..
Art.H.Amendament
Par^ile contractante au dreptui, pe durata tndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele legitime ale acestora j i care nu au putut fi prevazute la data Incheierii contractului.,
Art.l5,Cesiunea
Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract.
Art.l6.Forta majora
16.1. Forta majora exonereaza partile contractante de tndeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada tn care aceasta actioneaza.
16.2. Indeplinirea contractului va ft suspendata Tn perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la apari^ia acesteia.
16.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parji,
imediat §i tn mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ti stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
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16.4. Daca for^a majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptui sa notifice celeilalte pSr^i Tncetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre par^i sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Art.l7.SoIuJionarea litigiilor
17.1. Achizitorul §i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neTntelegere sau disputa care se poate ivi Tntre ei Tn cadrul sau Tn
legatura cu Tndeplinirea contractului.
17.2. Daca, dupa 15 de zile de la Tnceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul §i
prestatorul nu reu§esc sa rezolve In mod amiabil o divergen^a contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre inslantele judecatore^ti competente.
Art.18. Comunicari
18.1. (1) Orice comunicare Tntre par|i, referitoare la Tndeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa Tn scris.
(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat Tn momentui transmiterii cat §i Tn momentui
primirii.
18.2. Comunicarile Tntre parti se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.
Art.19. Legea aplicabila contractului
Contractui va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au Tnteles sa Tncheie, azi

, prezentul contract Tn patru exemplare din

care trei pentru achizitor §i unul pentru furnizor.

FURNIZOR,

ACHIZITOR,
J U D E J U L SALAJ

SC

SRL
ADMINISTRATOR,

PRE$EDINTELE
CONSILIULUI J U D E J E A N
Marc Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Maru^ca Leontina - Lucica

VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian-Cosmin

4

