
CONTRACT DE FURNIZARE
Nr............1

l. Preambul
in terneiul legii 98i2016 privind Achizitiile publice,
intre
Autoritatea contractanti, Direcfia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. G6rii Obor nr 10,
Sector 2, telefon 252.84.09/fax 252.84.12 ,cod fiscal l38l1802 cont trezorerie
RO09TREZ24A5l0l03200130x Trezoreria Sector 2 reprezentatd prin Director Executiv Cristian
Atanasie Du(u si Director Executiv Adjunct Anton Steiner, in calitate de achizitor, pe de gi

denumire operatoru I economic
telefonifaxadresa sediu

num5r de inmatriculare cod fiscal
reprezentat princont (trezorerie, bancir)

i; ;;iil; ;;;;i;;;; il;;il ;-. 
(denumirea conducatorurui) runcria.

2. Definitii
in prezentul contract urm[torii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contract - contractual cu titlu oneros,asimilat, potrivit legii. actului administrative,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economicisi una ori mai multe autoritali
contractante ,care are ca obiect executia de lucrari ,furmizare de produse sau furnizare de
produse 

"

b' Autoritute Si Controctont - pdrlile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. prelul contractului - prelul platibil furnizorului de cdtre achizitor, inbaza contractului, pentru
indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele. masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa./anexele la prezentul contract si pe c'are firrnizorul are obligatia de a le furniza conform
contractului;

e. servicii - activitati a caror furnizare fac obiect al contractului;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate. fabricate. Produsele sunt fabricatc atunci cAnd

prin procesul de fabricare. prelucrare salr asamblare major[ qi esenfiala a componentelor rezr,rltd
un produs nou, recunoscut comercial, care este dif-erit, prin caracteristicile sale de baz[, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si furnizarelor poate fi distinctd de
nalional itatea furn izorulu i.

g destinalie finald - locul unde furnizorul are obligalia de a furniza produsele;
h" termenii comerciali de livrare vor fi interpretafi conlorm INCOTERMS 2000 - Camera

Interna{ional[ de Comert (CIC).
i. forlo maiorii - un eveniment mai preslrs de controlul pdrlilor, care nu se datoreazd gregelii sau

vinei acestora. care nu putea fi prevdzut. la momentul incheierii contractului gi- care face
imposibila executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inunda{ii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii
apdrute ca urfftare a unei carantine, embarg,clt, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunliativd. Nu
este considerat fort5 rnajorl un eveniment asemenea celor de mai sus care, fEra a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obtigaliilor uneia din parli;j zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepJia unei preved,3ri contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice daca nu se specificd in
mod diferit.



Cluuze oliligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Contractantul se obligd sd furnizeze produsele)....... in conformitate cu specificaliile
caietului de sarcini" oferla tehnica si oferta financiara anexate la contract.

4.2 - Autoritatea se obligd s[ achizilioneze, respectiv si cumpere gi sd plSteascd pre{ul convenit in

prezentuI contract.

5. Preful contractului
5.1- Prelul convenit pentru indeplinirea contractului., pl6tibil contractantului de citre achizitor este cel

precizat in propunerea firranciard, parte integrantd din prezentul contract.

5.2 - Preful total al contractului este ferm, in lei gi nu se modifica pe toata perioada de derulare a

contractului qi nu poate dep[Ei valoarea de .............. lei la care se adaugl ... TVA conform

propunerii financiare, rezult6nd valoarea totald de ..,. ....... lei.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 30 zile inge,pand cu data de ....
7. Executarea contractului
7 .1 -. Furnizarea produselor ce fac obiectul prezenrlului contract incepe dupd semnarea contractului de

cdtre ambele par{i Ei constituirea garan{iei de buna e.xeculie in conformitate cu afi.12.1.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului ce fac parte integrrlnta din contract sunt:
. anexele la prezentul contract;
. propunerea, oferla tehnicd qi financiari;
. garanlia de bund execuliel
. documentalia de atribuire gi caietul de sarcini;
. graficul de furnizare;
. actele adilionale, dacd pa(ile vor semna astf,;l de documente, in timpul deruldrii contractului,
. lista subcontractantilor cu datele de identificrare ale acestora, daci este cazu|'
. anga.jamentul ferm de suslinere din partea urrui ter!, dacd este cazul.

9. Obliga(iile principale ale Contractantului
9.1. Furnizorul se oblig[ sd furnizeze produsele la standardele qiisau performanfele prezentate in
oferla tehnica.
9.2. Furnizorul se obligd sd furnizeze produsele in conformitate cu graficul de furnizare prezentat in
oferta tehnic[.
9.3. Furnizorului ii revin toate obligaliile ce rezult6, din caietul de sarcini, cl,iar daca acestea nu sunt
prevazute in mod expres in contract.
9.4. Furnizorul se obligd sa despagubeasca Achi:ritorulimpotriva oricdror:

1) reclama{ii qi acliuni in justilie, ce rezutta din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete. r1ume. mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau

utilajele folosite pentru sau in legaturd cu echipamentele achizilionate;
2) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd aferente executdrii prezentului

contract, cr-r exceplia situatriei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cdtre Achizitor.
9.5. Furnizorul se obligd sd emita gi sd inregis;treze la sediul Achizitorului facturile reprezentAnd

pre{ul convenit prin prezentul contract pentru produsele furnizate gi recep{ionate, in perioada 01-07 a
lunii urmatoare prest[rii produselor.
9.6. Furnizorul are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor despre

Achizitor, ale acestuia sau in legatura cu activitatea acestuia la care are acces urmare a incheierii
prezentului contract, incalcarea acestei obligatii fiind sanctionata conform legislatiei civile si penale

aplicabil5, dupd, caz.



10. Obliga{iile principale ale Achizitorullui
10. I . Achizitorul se obligi sd receplionez,e produsele Ia termenul convenit.
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pnetul convenit in prezentul contract pentru produsele furnizate
conform art.4.l din prezentul contract"
10.3. Achizitorul se obligd sa pliteascd pre{ul produselor catre Furnizor in termenul legal (Legea
nr.7212013) pe bazafacturilor emise qi comrunicate de Furnizor conform art.9.5. din prezentglLontract.

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
ll.l. ln cazul in care, din vina sa, Furnrizorul nu-qi executd obliga{iile asumate prin contract. atunci
Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/saur percepe penalitali de intdrziere in cuantum de 0, l%o
din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere. p6na la momentul indeplinirii ef'ective
a obliga{iilor, pentru fiecare situalie de, rreindoplinire a obligaliilor in parte. apreciata conform
contractului gi documentelor acestuia, in urmdtoarele situalii:

a) pentru intArzieri in furnizarea produselor. un cuantum de 0.\oh din valoarea totald a
contractului pentru fiecare zi de intdrziere, pAnd la momentul la care Furnizorul presteazd produsele, cu
aplicarea prevederi lo r art.l 6.4 ;

b) pentru neconformit6li in furnizarea produselor, avAnd in vedere cerinlele/specificaliile
precizate in caietul de sarcini, un cuantum de 0,loh din valoarea totald a contractului pentru fiecare zi de
intArziere calculatd p6n[ la furnizarea produselor la standardele asumate prin propunerea tehnica;

c) pentrlr nerespectarea si neaducerea la indeplinire la termen, a solicitarilor transmise in scris de
Achizitor conform prezentului contract, calculate pana la indeplinirea solicitarii in cauza, pentru fiecare
solicitare nerezolvata Ia termen.
11.2. In cazul in care Achizitorul nLl onoreazd facturile in termenul legal de platd atunci Irr,rrnizorul are
dreptul de a deduce acestuia ca penalit5li o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,lY1zi din plata
neefectuata.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, dI dreptul pa4ii lezate de a cere rezilierezr prezentului contract si de a pretinde plata de daune-
interese.
11.4. Prezentul contract se reziliazd uniilateral, la dispozitia Achizitorului, Ibrd a mai fi necesar6
punerea in intdrziere a Furnizorttlui, Iira incuviirr{area vreunei instan{e judecdtoregti in grmdtoarele
cazuri'.

a) Furltizorul se afld in procedura insol'venlei, dispusa de cltre instanta, printr-o sentinta
irevocabil[, potrivit Legii nr. 8512014 privind procedura insolvenlei" in acest caz,Furnizorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indepliniti pdnd la data denuniarii
unilaterale a contractului ;

b) FurnizoruI nu iqi indeplinegte obligaliile de furnizare a produselor in conlbrmitate cu
prevederile art. 16.4 qi Achizitorul nu transmitr: notificare scrisd Furnizorului ci poate continua
furnizarea produselor cu calculul de penalita{i previizut la art. ll.l, lit. a);

c) Furnizorul nu iqi indeplineqte obligafiile contractuale asumate. degi a fost notiflcat de
Achizitor, Furnizorul prirnind o notificare p,rin care i se aduce la cunogtin!6 faptul cd nu gi_a executat sau
igi executd in mod necorespunzdtor oricare din obliga(iile care ii revin;

d) Furnizorul a fost condamnat pentrLl o infiacJiune in legdturS cu exercitarea proltsiei printr-o
hotdrdre j udecltoreasca defi n itiva;

e) Furnizorul se afld in culpE profesional6 gravd ce poate fi dovedit6 prin orice mi.lloc de prob6
de catre Achizitor;

f) are loc orice modilicare organiza{ionalri care implicd o schirnbare cu privire la persoana
juridica, natura sau controlr.rl Furnizorului, cu excep{ia situaliei in care asemenea modificdri sunt
inregistrate in conditiile legii si intr-un act zLdilional la contractul de produse;

g) aparilia oricirei alte incapacitali legale care sd impiedice executarea contractului de produse;
h) in caz de neexecutare culpabili,Jin vina Furnizorului a obligaliilor prevdzute la ari. 9 gi art.

13. atunci cAnd cuantuntul penalitalilor de intArziere este mai mare de 10o/o din pre{ul contraciulLri.
Achizitorul este indreptS(it sa considere contractul desfiin(at de drept, fard, a mai fi necesari punerea in



intArziere a Furnizorului, lird incuviinlarea vreunei instan{e judecatoreqti qi IEra a mai fi necesara

indeplinirea vreunei formalitdtri prealabile. in aceasta situal;ie Furnizorul nu este indreptdlit sa solicite
niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptalit si le primeascd ca urmare a rezilierii
contractului potrivit acestei clauze.
11.5. Rezilierea contractului pentru rnotivele men{ionate la art. ll.4 literele a) - h) se va notifica in
scris Furnizorului si va deveni efectiva in termen de 1C) zile lucrdtoare de la data notificarii. La

mornentul rezilierii contractului sau la prirnirea notificdrlii in acest sens, Furnizorul va lua mdsuri

imediate pentru finalizarea livrarii produselor si/sau produselor in mod prompt qi organizat astf'el incAt

costurile aferente si fie rninime.
I 1.6. Achizitorul va avea, pAnd la data rezilierii, aceleagi obligalii de platd prevdzute in contract.
inclusiv plata produselor furnizate gi recep{ionate pdnl in ac,el moment.
ll.T.incazulrezilierii contractului dinvinaFurnizorului,.,\chizitorul vastabili daunelepecaretrebuie
sd le suporte Furnizorul qi/sau se vor reline din garanlia de bund execu{ie.
I 1.8. in cazul in care nu se pot aplica prevederile: art. I 1.7. recuperarea daunelor se va face conform
prevederilor legale in vigoare la acea data.

11.9. Achizitorul igi rezervd dreptul de a dcnunfa unilateral contractul de produse, in cel mult 10 de

zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi pre,rSzute la data incheierii contractului 9i care

conduc la modificarea clauzelor contractuale in aqa mdsurd incAt indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard intcresului publ ic.

I 1.10. in cazul prevdzut la clauza I 1.9, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita pdn[ la data denun{irii unilaterale a contractului .

ll.ll. Oprirea prestarii produselor de citre Furnizor conform art. ll.9 din prezentul contract lird
notificarea in prealabil a Achizitorului, di dreptul a(lestuia clin urmd de a rezilia contractul la data aflarii
motivelor, irrdiferent de modalitatea de aflare a arsestora. Contractul va inceta de plin drept, la data

afldrii motivelor" lErd interverrlia instanlei gi fErd alt,: formalitlti suplimentare.
| 1.12" Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:

a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale.
Nerespectarea de catre una din parti a obligatiilor prevazute in cadrul articolelor 4 -24,27 si29

si asumate prin prezentul contract, da dreptul partiri lezate,Je a considera contractr,rl reziliat de drept irt
conditiile art. 1553 Cod civil- pactuI comisoriu - sii de a pretinde plata de daune - interese.

Clauze speci/ic'

12. Garanfia de bunl execu(ie a contractului
l2.l - Prestatatorul se obligd sd constituie garanlie de buna execulie a contractului in valoare de

..... lei, in termen de 5 zile lucratoare de la data sernndrii contractului de cdtre ambele
p[r{i, valabi16 pe toata perioada derularii lui, in procent de l0 oh din valoarea contractului fara TVA.
12.2. Garanlia de bund execu{ie se va constitui prin virarea sumei precizate in corrtul
RO75TRE27025006XXX000192 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral sau printr-un irrstrument de

garantare enris in condiliile legii de o societate banc:ard sau de o societate de asigurdri" care devine anexd
la contract..
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asLrpra garanliei de buna execu{ie, oricAnd pe

parcursul indeplinirii contractului, in lirnita prejudiciululi creat, ?n cazul in care Fr.rrnizorul nu igi
indeplineqte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra
garan!iei de bund execufie Achizitorul are obligalia de a notifica pretenlia atAt contractantului. c6t qi

emitentului instrumentului de garantare, precizAnd obligaliile care nu au fost respectate, precurn qi

modul de calcul al prejudiciului. in situalia exec,utdrii garan{iei de bund execu{ie, pa(ial sau total"
Furnizorul are obligalia de a reintregii garanlia in cituzd rapoftaf la restul rdmas de executat.
12.4. Achizitorul se obligd sd restituie garan{ia de bund e::ecu}ie in cel mult 14 zile de la data furnizarii
tuturor produselor si expirarii termenului de garantie al acestora, dach nu a ridicat pdna la acea data
preten{ii asr.rpra ei.
12.5. Caranlia tehnica este distinctd de garan{ia de bunb execu{ie a contractului (dupa caz).



12.6. Garanlia de buni execulie se consl.ituie de cdtre Prestator in scopul asigurdrii Achizitorului dc
indeplinire cantitativd, calitativi qi in perioilda conrzenitd a contractului.
12.7. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de
buna executie, Furnizorul este obligat sa-l clespdgutresca pe Achizitor integral gi intocmai.

13. Alte responsabilit5(i ale Furnizorului
13.1. Furnizorul are obliga{ia de a furniza produsele prevdzute in contract cLr profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa tehnic6 si caietul de
sarci n i .

13.2. Furnizorul se obliga si suprave gheze furnizarea produselor, sd asigure resursele Llmane.
materialele, instala{iile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitiva,
cerute de contract, in mdsura in care necr:sitatea asigur[rii acestora este prevdzuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.3. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor in conformitate cu graficul de
tr-rrnizare convenit.'1otodat6, este r6spunzldtor atAt de siguranfa tuturor opera{iunilor gi meiodelor de
furnizare utilizate. cAt qi de calif rcarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
13.4. Furnizorul trebuie s[ respecte prevederile Legii 67712001 pentru protec{ia persoarrelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personral qi tibera circulatie a acestor date, aft.19 Ei art. )0. utr'
Ordinului Avocatului PoporulLri nr.5212(\02 priruin6 aprobarea cerinlelor minime de securitate a
prelucr[rilor de date cu caracter persona.l precum gi prevederile Politicii de securitate a Directiei
Venituri Buget Local Sector 2 privind prelucrarea dLatelor clr caracter personal.

14. Recepfie, inspecfii gi teste
14.1. Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta gi/sau testa produsele pentru a
veriflca conformitatea lor cu specificaliile clin anexa/anexele la contract.
14.2. Inspec{iile gi testirile la care vor fi supusie produsele, c6t gi condiliile de trecere a recep{iei
provizorii qi a recep{iei finale (calitative) suLnt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.

Achizitorul are obligalia de a notifica, irr scris. Furnizorului identitatea reprezentan{ilor sai
imputern ici!i pentru efectuarea recep!iei, testelor gi inspec!i i lor.
14.3. Inspec{iile gi testele din cadrul recepliei provizorii gi recepliei finale (calitative) se vor f'ace la
destinalia finalaa produselor, respectiv sediul direcfiei din Bd. Girii Obor nr. 10, Sector2-Bucuregti.
14.4" DacE vreunul din produsele inspeclate sau testate nu corespunde specifica{iilor, Achizitorul are
dreptul sI il resping6, iar Furnizorul lird a rnodificeL preluI contractului are obligalia:

a) de a inlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modiflcarile necesare pentru ca produsele sd corespundd specificaliilor lor

tehnice.
14.5. DreptLrl Achizitorului de a inspecta. testa gi, dacd este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amdnat datoritA faptului cd prodtrsele au fost insp,3s161s qi testate de Prestator. cu saLl lird participarea
unui reprezentant al Achizitorului. anterior livrarii acestora la destinalia finala.
14,6. Prevederile clauzelor l4.l - 14"4 nv il vor absolvi pe Prestator de obliga{ia asumdrii garanliilor
sau altor obligalii prevdzute in contract.

15. incepere, finalizare, intArzieri, sistare
15.1. Furnizorul are obligafia de a incepe furnizarea produselor in conformitate cu prezentul contract.

in cazul in care Furnizorul suf-erir intArzieri gi/sau suporta costuri sr.rplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, parlile vor stabili de cornun acord, in condiliile legii:

a) prelungirea perioadei de furnizari: a produselor;
b) totalul chelt.uielilor af-erente. daciL este ca;r,ul. care se vor adduga la prelul contractullli.

15.2. Produsele furnizate inba'za contractului trebuie furnizate in termenul convenit de parti"
in cazul in care exista :

a) orice motive de int6rziere" ce nu s;e datore,azd Irurnizorului;
b) alte circumstan{e neobignuite, susceptibile de a surveni astf'el decdt prin incdlcarea

contractului de Presta[or.



15.3. in afara cazului in care Achizitorul nu este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare a

produselor, in condiliile legii, orice intArziere in indteplinirea contractului di dreptul Achizitorului de a

sol icita penalitSli Furnizorului.
15.4. Prezentul contract inceteazd de plin drept:

- la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, sau dup[ ultimul termen previzut in acordul de

prelungire stabilit;
- la o dati anterioar[ celei pentru care ai fost incheiat, prin acordul de voin1d a pdr{ilor

contractante;
- prin denunlare unilaterala;
- in caz de for!6 majora.

16. Furnizarea qi documentele care insofesc produsele
16.1. Furnizorul are obligalia de furniza produsele precizate la destina{iile indicate de Achizitor
respectAnd datele din graficul de furnizare.

Furnizarea produselor si verificarea acestora se va far;e la sediile Achizitorului.
16.2. La finalizarea livrdrii, Furnizorul va transrnite Achizitorului toate documerrtele care insolesc

produsele, factura fiscald. rapoarte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii si

furnizdri i prodr"rselor.

16.3. Certificarea de cdtre Achizitor a faptului cd produsele au fost furnizate par{ial sau total se face

dupd furnizare gi dupa recep{ie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe

documentele emise de Prestator pentru furnizare.
16.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice

intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita frurnizorului penalit6li,

conform prevederilor art. 1 I .1.

16.5. Furnizarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile

clauzelor de recep{ie a produselor.

17. Asigurlri
17 .1. Furnizorul are obligalia de a se asigura prin polila de asigurare privind asigurarea de rdspundere

civi16, in funclie de termenul comercial de furrrizare convenlit.

18. Produse
18.1. Pe ldngd furnizarea efectiv6 a produselor, Furnizorul are obligalia de zr furniza qi produsele

accesorii produselor furnizate, lard a modiflca pretul contractului, dacd este cazul.
18.2. Furnizorul are obligalia de a furniza aceste produse, pentru perioada de timp corrvenit6,

respectiv durata contractului, cu condilia ca aceste produse sd nu elibereze Furnizorul de nicio obligalie
de garan!ie asumatd prin contract.
18.3. Furnizorul are obligalia, cala solicitarea scrisd a Achizitorului, sd pistreze in custodie produsele

comandate, pAn[ la o datd ce ii va fi comunicatd ulterior, fErd ca aceastd acliLrne sa modifice pre{ul

contractului.

19. Garan(ie acordati produselor
19.1. Furnizorul are obliga{ia de a garanta produsele furnizate prin contract irr conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
19.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plAngere sau reclamalie
ce apare in conformitate cu aceastd garantie.
19.3. La primirea unei astfel de notificari Furnizorul are obliga{ia de a remedia problerna in perioada
convenit6, ldri costuri suplimentare pentru Achizitor. produsele care, in timpul perioadei de garan{ie. le
inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o nou6 pr:rioada rJe garanlie care decurge de la data inlocuirii
produsului.
19.4. Dacd Furnizorul, dupa ce a fost irrgtiinlat conform art.19.2, nu remediazd problema in perioada
convenit6, beneficiarul are dreptul de a lua mdsuri cle remecliere pe riscul gi spezele Furnizorului gi fdrd a



aduce nici un prejudiciu oricdror alte drepturi pe r:are beneficiarul le poate avea fald de Prestator prin
contract.

20. Ajustarea pre(ului contractului
20"1" Pentru produsele furnizate gi/sau produsele livrate, plSlile datorate de Achizitor Furnizorului
sunt cele declarate in propunerea financiard, anexi la contract Ei nu se pot modifica.

21. Amendamente
21.1. Pa4ile contractante au dreptul de a modifica prin act adilional, in condiliile legii, clauzelor
contractului, numai in cazul aparifiei unor circumstantre care lezeazd interesele comerciale legitirne ale
acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului. Contractul de furnizar. ,. pout.
prelungi numai cu acordul pdrlilor pe o perioada determinata in conformitate cu legislalia in vigoare.

22. Subcontractanti
22.1. Furnizorul are obliga{ia de a inchei:r contraote cu subcontractan}ii desemnaii, in aceleaqi condilii
in care el a semnal contractul cu Achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului
AchizitorulLri. Activitdlile ce revin acestora, precum gi sumele aferente livrarilor, sunt cuprinse in
contractu l.
22.2. Achizitorul poate efectLra pl61i corrospunzdrroare pS4iilpa4ilor din contract indeplinite de cdtre
subcontractantrii propugi in ofert6, dacd ace$tia r;olicitl la momentul incheierii contiactului sau la
momentul introducerii lor in contract, pentru produsele livrate Achizitorului.
22"3. Achizitorul el'ectueazd plalile directe c[tre subcontractanlii agrea(i doar atunci cAnd presta{ia
acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 p[r1i, respectiv Achizitor, Prestator gi
subcontractant sau de Achizitor gi subcontractant atunci cAnd, in mod nejustificat, Furnizorul blocheaza
confi rrnarea prestarii obligaJiilor asumate dr: subcontractant.

Dispoziliile prevdzute mai sus nu diminueaz:d r[spunderea Furnizorului in ceea ce privegte modul
de indeplinire a contractului.
22"4" Furnizorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractanlii desemna{i. sub sanctiunea rinopozabilitatii contractelor fata de Achizitor
22.5. Lista subcontractanlilor cuprinz6nd datele de identificare a acestora, precum gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe ler contrac;t.
22.6. Furnizorul Ei subcontractantii sunt pe deplin rdspunzitori fata de Achizitor de modul in care
indepl inesc contractul.

Subcontractantul este pe deplin r5spunzdtor fata de Prestator si Achizitor de modul in care
indeplinegte partea sa din contract.
22.7. Achizitorul are dreptul de a pretinde claune-interese subcontractantilor, daca aceqtia nu
indeplinesc partea lor din contract. Furnizorul se obliga tata de Achizitor sa insereze o clauza
corespunzatoare, in acest sens, in contractele incheiate cu subcontractantii.
22.8. FurnizorLrl poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit partea sa di,
contract. Schimbarea subcontractantului nu modifir;a valoarea al'erenti activitatrilor subconiractate, care
va fl cel mult egala cu valoarea declaratd in cadrul ofbrtei ca flind subcontractata si se va face doar cu
acordul prealabil al Achizitorului.

Subcontractanfii schimbati au obligalia de' a prezenta o declara{ie pe propria rispundere prin
care i5i asumi respectarea prevederilor caietului de sarcini gi a propunerii tehriice depuse de cdtre
contractant la of-er16, zrf'erentd act iv itAli i suptlse subc,ontractdri i.

Contractele de subcontractare qi declara{iile vor fi prezentate cu cel pulin l5 zile inainte de
momentul inceperii prestarii produselor de r:dtre noii subcontractan{i.

Noii subcontractan(i au obligalia de a transmite certif-icatele gi alte documente necesare pentru
verificarea inexistenlei unor situalii de excludere gi a resurselor/capabilitdlilor corespunzdtoare par{ilor
de implicare in contract.
22.9. Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea contractelor
fata de Achizitor, implicit nesttbzistand nici obligatia de plata a produseior furnizare de subcontractantii
despre a caror existenta anterioara incheierjii contractului nu a fbst incLrnostiintat Achizitorul sau pentru



produsele furnizate de subcontractantii pentru care Achizitorul nu si-a dat acordul, ulterior incheierii

contractului.

23. intarzieri in indeplin irea contractulu i
23.1. Furnizorul are obligalia de a indeplini contr,actul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in
graficul de livrare.
23.2. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, Furnizorul nu respectd graficul de livrare sau de

furnizare a produselor, acesta are obliga(ia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea

datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul pa(ilor, prin act

adiliona[.
23.3. in afara cazului in care Achizitorul este de ar;ord cu o prelungire atermenului de executie, orice
intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul aces;tuia de a solicita penalitali Furnizorului.

24. Cesiunea
24.1. Furnizorul se obligd sd nu transfere obligaliile asumate prin contract.

24.2. Furnizorul se obliga sI nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil expres

al Achizitorului.

25. For(a majori
25.1 . Fo(a majord este constatati de o autoritate competent5.
25.2. Fo(a major[ exonereazd parfile contractantr: de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada in care aceasta ac{ioneazi'r.

25.3. indeplinirea contractului va fi suspendat6 in perioada de acliune a forlei ma.iore, dar fhrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pa(ilor pdn[ [a aparilia acesteia.

25.4. Paftea contractanti care invoci fo(a majora are obligafia de a notifica celeilalte pa4i, imediat 9i

in mod complet. producerea acesteia Ei s[ ia orice rndsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitarii
consecin!elor.
25,5. Daca forla majora aclioneazi sau se estimcazd cf, va acliona o perioadii mai mare de 10 zile,

fiecare parte va avea dreptul s5 notifice celeilalte p5rfi incetarea de plin drept a prezentului contract, {Ird
ca vreuna din par{i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solu{ionarea litigiilor
26.1. Achizitorul gi Furnizorul vor face toate efor.urile pentru a rezolva pe cale arniabil[, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.
26.2. Dac6, dupd l5 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul gi Furnizorul nu reugesc sd

rezolve in rnod amiabil o divergen{d contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze de

citre instanlele judecatoregti competente de la sediul Achizitorului.

27. Confiden(ialitate
27.1. In executarea prezentului contract, fiecare parte se obliga sa p[streze confidenlialitatea asupra
tuturor informaliilor sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, numerica, etc.) referitoare la prezentul
contract si la anexele acestuia.
27.2. Obliga{ia de confidenlialitate asumata de p5r{i incumba si colaboratorilor, consultanlilor,
salarialilor si, in general, tuturor prepugilor acestora. Partile isi asuma obliga{ia de a ingtiinla persoanele
prevdzute mai sus asupra caracterului confidenlial al inforrnaliilor si de a veghea la respectarea acestei

obliga{ii.
27.3. Obliga{ia de confidenlialitate asurnata potrii,it prezentuluri contract isi va produce efectele si dupd

incetarea. din orice cauza, a prezentului contract.



Art.28 Protecfia datelor cu caracter personal

28.1 Prin incheierea prezentului contract v-aJi clat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal. date necesare pentru perf'ectarea contra,;tului gi pentru comunicarea ulterioar[ in vedcrea
exercitArii obligaliilor de presatre produse/servicii c,onform contractului.
28.2 Conform Politicii de protec{ie a datelor cu caracter personal ale societS}ii noastre. datele

dumneavoastri vor fi protejate pentru asigurarea corrfidenlialit5lii ;i integriElii lor, vor fi prelucrate doar
in scopul men{ionat in obiectul prezentului contract gi vor fi pdstrate atat cat este necesar pentru
colaborare, la care se adaugd perioada prevdzuti de lege sau de documentele interne legate de protec{ia
datelor cu caracter personal. dupd care vor fi gterse sau anonimizate dupd caz.
28.3. I'}olitica noastrd de confidenlialitate este afiEatd qi pe site-ul www.impozitelocale2.ro gi poate fi
consultatd online.

Art.29 Raspunderea furnizorului in prelucrarea datelor cu caracter personal
29"1. I'rin prezentul contract va asumati raspunderea in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal

ale clientilor Beneficiarului sau ale angajatilor Beneficiarului, ale cdror date personale vor ajunge in
posesia dumneavoastrd in baza prezentului contra,lt, cu respectarea tutllror cerintelor Regulamentului
General privind protectia datelor nr. 20161679 adoptat de Parlamentul European ("GDPR").

30. Limba care guverneaztr contractul
30.1 . Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.

31. Comuniclri
31.1. Orice comunicare intre pdrli, ref'eritoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris"

Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii cAt gi in momentul primirii.
31.2. Comunicdrileintrepdrli sepotfacegi printelefon,faxsaue-mail cucondiliaconfirmirii inscris
a primirii comunicdrii.
Pa(ile au inleles s6 incheie azi ........................preaentu1 contract in doud exemplare. cAte unul pentru

fiecare parte.

Achizitor,
Direc{ia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv ,

Prestator,
s.c. .................. s.R.L.
Director General,




