CONTRACT DE FURNIZARE
Nr.
1. PREAMBUL
În temeiul legii 98/2016 din 19 mai 2016 privind Achizitiile Publice, s-a incheiat prezentul
contract, între
SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, strada Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Telefon/Fax:
021.209.60.00, 021.252.44.46,Cod Fiscal 4204038,Număr Cont: RO37TREZ7025006XXX000197,
deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Primar, domnul_________________, în calitate de
Autoritate Contractanta, denumita in continuare Autoritate, pe de o parte,
şi
SC_____________________________,
cu
sediul
în_______________________,
tel:______________ ; fax:_________________, Cod Unic de înregistrare _________________,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul_____________________,Cont
Trezorerie deschis la Trezoreria Bucuresti reprezentată prin Administrator, __________________în
calitate de Contractant, denumit in continuare Contractant pe de altă parte.
2. DEFINIŢII
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. Autoritate si Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Autoritate, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Contractantul are obligaţia de
a le furniza conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la 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 forţa majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi; . zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)

3. INTERPRETARE
3.1- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI
4.1 - Contractantul se obligă să furnizeze cartuse toner/cerneala,în conformitate cu oferta tehnicofinanciara cu asumarea obligatiilor din prezentul contract.
4.2- Furnizarea produselor se va numai în urma transmiterii unei comenzi ferme.
4.3 - Autoritatea se obligă sa plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele
furnizate si receptionate.
5. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1 - Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil contractantului de catre autoritate, este
de ______________ Lei la care se adauga TVA in valoare de _______________ Lei ,astfel pretul
contractului cu TVA fiind de ______________ lei. Plata taxei pe valoare adaugata se va face la cota
TVA prevazuta de legislatia in vigoare la data emiterii facturii.
5.2 – Plata facturii se va efectua in termen de 30 zile de la inregistrarea facturii fiscale la sediul
administrativ al Sectorului 2 si semnarea receptiei cantitativa si calitativa a produselor de catre
comisia de receptie.
6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Durata prezentului contract este perioada cuprinsă intre data semnarii contractului de ambele
parti si data de la care expira garantia tehnica a produselor furnizate, dar nu mai mult de 12 luni de
la data receptiei produselor.
6.2. Executarea contractului se va face in termen de 30 zile de la data transmiterii comenzii.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1 Contractul cuprinde prezentele condiţii contractuale, precum şi următoarele documente,care fac
parte integrantă din contract:
- Oferta tehnica si financiara
- Certificatele de garantie si de conformitate
- Garantia de buna executie, conform articolui 11 din prezentul contract

8. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

8.1- Contractantul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în
oferta tehnică, anexă la contract.
8.2. Contractantul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu oferta tehnică.
8.3 - Contractantul se obligă să despăgubească autoritatea împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mărci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, şi
ii) 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
autoritate.
8.4 - Perioada de garanţie este de minim 12 luni de la data semnarii receptiei cantitativa si calitativa
a produselor.
9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE AUTORITATII
9.1 – Autoritatea prin reprezentantul sau va recepţiona cantitativ şi calitativ produsele furnizate.

9.2 – Autoritatea se obligă să plătească preţul către contractant în termen de 30 zile conform
punctului 5.3 din contract.
9.3 –La data furnizarii produselor,Factura fiscala se va depune la registratura institutiei in vederea
inregistrarii.
9.4.-In situatia in care produsele furnizate nu corespund cerintelor autoritatii si ofertei
tehnice,produsele vor fi returnate si contractantul se oblige sa furnizeze produsele conform ofertei
tehnice in termen de 5 zile de la returnarea produselor,fara a vea dreptul de a solicita Autoritatii
costuri suplimentare.
9.4-În situaţia în care produsele furnizate nu corespund cerinţelor autoritatii după notificarea
prealabilă a contractantului autoritatea îşi rezervă dreptul de a reţine garanţia de bună execuţie.

10. SANCŢIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGAŢIILOR
10.1-În cazul in care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci autoritatea are dreptul de a deduce ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
o cota procentuală de 0,1% din valoarea produselor.
10.2 - În cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci Contractantul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală de 0,1%/zi întârziere din valoarea facturilor neonorate.
10.3 -Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
10.4 - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisa
adresata contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11.GARANTIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
11.1 - Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de 5 % din
valoarea fără TVA a contractului, respectiv _____________ lei, în maxim 5 zile de la data semnării
contractului.
11.2 - Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută
necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, Autoritatea are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.3 – Autoritatea se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data
finalizarii prezentului contract, pe baza solicitarii de restituire formulata de contractant.
11.4 - Garantia tehnica este de minim 12 luni de la recepţia produselor şi este distincta de garantia de
buna executie a contractului.

12. ALTE RESPOSABILITĂŢI ALE CONTRACTANTULUI
12.1 - (1) Contractantul are obligaţia de a furniza la solicitarea autoritatii contractante produsele
prevazute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în
conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2)Contractantul are obligatia de a furniza produsele insotite de certificatul de conformitate si
calitate si certificatul de garantie al produselor furnizate.
13. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE AUTORITATII
13.1- Autoritatea are dreptul să pună la dispoziţia contractantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care acesta le detine şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
14. RECEPŢIE SI VERIFICĂRI
14.1 - Autoritatea are dreptul de a verifica produsele pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnico-financiara.
14.2 - Verificările vor fi efectuate ce catre comisia de receptie care confirma calitatea si cantitatea
produselor furnizate prin intocmirea Notei de intrare receptie. Nota de intrare receptie se asimileaza
procesului verbal de receptie.
15. INCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
15.1 - (1) Contractantul are obligaţia de a furniza in termen de maxim 10 zile de la data transmiterii
unei comenzi transmis de autoritatea contractanta.
(2) În cazul în care contractantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate autoritatii, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de furnizare a produselor şi
b)totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către contractant,îndreptăţesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de
furnizare sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare şi vor semna un act adiţional.
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractantul nu respectă termenul de furnizare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, autoritatii. Modificarea datei de furnizare a
produselor se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15.4 - În afara cazului în care autoritatea este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritatii de a solicita penalităţi
contractantului, conform art.10.1 din prezentul contract.
15.5- Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal
arbitral sau a unei instanţe judecătoreşti, în următoarele cazuri:
a) la data prevăzută în contract;
b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc
la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public;
acest fapt va fi notificat contractantului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor asfel de
circumstanţe sau de la momentul la care Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a avut cunoştinţă despre
astfel de circumstanţe;
d) prin reziliere la iniţiativa Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti dacă contractantul nu îşi execută
obligaţiile esenţiale din prezentul contract şi/sau dacă îşi încalcă vreuna din obligaţiile sale, după ce
a fost avertizată printr-o notificare, de către cealată parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce
la rezoluţiunea sau rezilierea prezentului contract;
sau
e) în termen de 30 de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a
executat ori îşi execută necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin;

f) prin denunţare unilaterală de către Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în situaţia apariţiei unor
circumstanţe ce crează obstacole financiarepentruautoritate- în derularea/executarea contractului şi
care nu au putut fi prevăzute la încheierea acestuia.Prin obstacol financiar se înţelege orice
incapacitate de plată survenită (pe termen mediu şi lung ) ulterior încheierii contractului şi care se
datorează unor situaţii anticipative ( încadrate într-o marjă de risc) ce ar conduce la potenţiale
rectificări bugetare, situaţie constituită din date şi informaţii neprevăzute la momentul încheierii
contractului şi care, în aceeaţi măsură, nu au putut fi prevăzute la încheierea.
În cazul prevăzut la lit f) autoritatea va notifica contractantul despre situaţia nou-creată, în cel mai
scurt timp, şi – în acest sens, va comunica intenţia sa.
În situaţia prevăzută la art.15.5, lit f) contractul încetează de drept, prin simpla notificare adresată
de către autoritatecontractantului, părţile însuşindu-şi întocmai prevederile acestor dispoziţii
fără a emite pretenţii, de orice natură, în ceea ce priveşte repunerea în situaţia anterioară.
g)Contractul poate inceta in situatia in care partile convin de comun acord.

16.AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
16.1 - Pentru produsele furnizate, plata datorata de autoritate contractantului sunt tarifele declarate
in propunerea financiara, anexă la contract si nu se actualizeaza.

17. AMENDAMENTE
17.1 -Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
18. SUBCONTRACTANTI
- Nu se accepta

19. CESIUNEA
19.1- În condiţiile prezentului contract, contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial
obligaţiile sale.
19.2 – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent furnizarii produselor, către alţi
operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al autoritatii, exprimat în
scris, sumele reprezentând contravaloarea furnizarii serviciilor, în condiţiile prevăzute de lege.
19.3 – Suma care face obiectul cesionării se achită de către autoritate în contul indicat de cesionar,
deschis la Trezoreria Statului, numai dacă contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, autoritatea având obligaţia
de a verifica şi de a înştiinţa părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în
contul concesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către
bugetele mai sus indicate.
20. FORŢA MAJORĂ
20.1 - Forţa majoră este constatata de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - 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.
20.4 - Partea contractanta care invoca 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.
20.5- Dacă forţa majoră actionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
21.1 - Autoritatea şi contractantul 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 in legatură cu
îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, autoritatea şi contractantul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze, de către instanţele competente din Romania.
22. PREVEDERI PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
22.1. În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caaracter personal
privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti;
22.2.Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016
al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția
Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că
se conformează cu prevederile Regulamentului;
22.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte
se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal,
incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și
deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în
când în legătură cu acestea.
22.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau
reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele
de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților
legali.
22.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în
mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în
legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze
ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare
Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu
prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către
cealaltă Parte a legislației aplicabile.
22.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană
împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu
acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu
prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. COMUNICĂRI
24.1 - (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.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi
prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
Autoritate,
SECTORUL 2
al MUN. BUCUREŞTI

Contractant,

