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

1. Preambul
in temeiul legii 98/2016 privind Achizitiile Publice,

intre
Autoritatea contractantS, Direc{ia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. Gdrii Obor nr 10,

Sector Z, telefon ZSZ.g+.Oglfax 252.84.12 ,cod fiscal 1381 1802 cont trezorerie

ROO9TREZ24A5l0103200130X Trezoreria sector 2 reprezentatd prin Director Executiv cristian

:::::'' ?::::l ?l:'"i::::::::: ii:"" ^l::: :::':ll " ""3j;j;,[^''""';ffi,:LL, economic

adresa sediu """' telefon/fax

numir de inmatriculare cod fiscal

cont (trezorerie, bancd) reprezentat prin

(denum irea conducdtorului) funcfia.......'........

in calitate de Furnizor, pe de altd parte.

2. Definitii
in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretafi 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 autoritati

contractante ,care are ca obiect executia de lucrari ,furmizare de produse sau furnizare de

produse .

b. Autoritate $i Contractant - parlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. prelul contractului - prelul pl6tibil furnizorr"rlui de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obligatriilor asumate prin contract;

d. proiuru - echipirnentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in

anexa/anexele ia prezentul contract si pe care furnizorul 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. Prodr-rsele sunt fabricate atunci carrd

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord gi esenlialE a componentelor rezulti

un piodus nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz6, prin scop

sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si furnizarelor poate fi distinctd de

nalional itatea furnizorulu i.

g. ctestinalie jlnulii - locul unde furnizorul are obliga!ia de a furniza produsele;

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreta{i confbrm INCOTE,RMS 2000 - Camera

lnternalionald de Cornert (CIC)'
i. forla majord - un eveniment mai presus de controlul p[4ilor, care.nu se datoreazd greqelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului 9i care face

imposibil6 executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

evenimente: rdzboaie, revolutrii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii

apdrute ca urmare a unei carantine, ernbargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enuntiativ[. Nu

este considerat fortd rnajord un eveniment asemenea celor de mai slls care, fdrd a crea o

irnposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrfi;

j. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la fonna singular vor include

forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context'

3.2 Terrnenul ,,zi"sau o'zile" sau orice referire lazile reprezint[zile calendaristice daca nu se specificdin

mod diferit.
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Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Contractantul se obligd sdfurnizeze produsele ......, in conformitate cu specificaliile
caietului de sarcini, oferta tehnica si oferta financiara anexate la contract.4'2 - Autoritatea se obliga sd achizilioneze, respectiv sd cumpere gi sd pldteascd prelul convenit in
prezentul contract.

5. Preful contractului
5'l- Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil contractantului de cdtre achizitor este cel
precizat in propunerea financiard, parte integrantd din prezentul contract.
5'2 - Prelul total al contractului este ferm, in lei qi nLr se modifica pe toata perioada de derulare a
contractului 9i nu poate depdgi valoarea de .............. lei la care se adaugd........... TVA confbrm
propunerii financiare, rezult6nd valoarea total6 de .... ....... lei.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 30 zire incepand cu data de
7. Executarea contractului
7 '1 -' Furnizarea produselor ce fac obiectul prezentului contract incepe dup6 semnarea contractului de
cdtre ambele pdrli gi constituirea garanliei de bund execu(ie in conformitate cu aft.12.1.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului ce fac parte integranta din contract sunt:. anexele la prezentul contract;. propunerea, oferta tehnicd qi financiard;. garanlia de bund execufie;. documenta{ia de atribLrire qi caietul de sarcini;. graficul de furnizare;
' actele adilionale, dacd pnrlile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului;
' lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dacd este cazul;
' angajamentul ferm de sus{inere din parlea unui ter{, dac6 este cazul.

9. Obligafiile principale ale Contractantului
9.1. Furnizorul se obligr sd, furnizeze produsere la standardele
oferta tehnicS.
9.2. Furnizorul se obligd sd furnizeze produsere in conformitate
oferta tehnic6.

, gi/sau perfbrmanlele prezentate in

cu graficul de furnizare prezentat in

9'3' Furnizorului ii revin toate obligaliile ce rezultd din caietul de sarcini, chiar daca acestea nu sLrnt
prevazute in mod expres in contract.
9.4. Furnizorul se obligd sd despdgubeasca Achizitorul impotriva oric6ror:l) reclamaJii 9i ac(iuni in justilie, ce rezultd, din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatu16 cu echipamentele achizilionate;

2) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd aferente execut6rii prezentului
contract, cu exceplia situaliei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cdtre Achizitor.
9'5' Furnizorul se obligd si emita gi sa inregistreze la sediul Achizitorului facturile reprezentAnd
prelul convenit prin prezentul contract pentrlr produsele furnizate gi recep{ionate, in perioada 0l-07 a
lunii urmatoare prestdrii produselor.
9'6' Furnizorul are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor despre
Achizitor, ale acestuia sau in legatura cu activitatea acestuia la caie are acces urmare a incheierii
prezentului contract, incalcarea acestei obligatii fiind sanctionata conforrn legislatiei civile si penale
aplicabila, dupd, caz.



10. Obligafiile principale ale Achizitorului
10.I . Achizitorul se obligl sd receplioneze produsele la termenul convenit.

10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru produsele furnizate

conform art.4.l din prezentul contract.
10.3. Achizitorul se obligfl sd plSteascd pre{ul produselor cdtre Furnizot in termenul legal (Legea

nr.7212013) pe bazafacturilorernise gi comunicate de Furnizorconform art.9.5. din prezentul contract.

11. Sanc{iuni pentru neindeplinirea culpabil[ a obligafiilor
ll.l. in-"urui in care, din vina sa, Furnizorul nu-qi executd obligaliile asumate prin contract, atunci

Achizitorul are dreptul de a reziliacontractul si/sau percepe penalitdli deintArziere in cuanturlr de 0, 17o

din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pdn6 la momentul indeplinirii efective

a obliga!iilor, pentru fiecare situa{ie de neindeplinire a obliga}iilor in pafte, apreciatd conform

contractului gi documentelor acestuia, in urmbtoarele situalii:
a) pentru int6rzieri in furnizarea produselor, un cuantum de 0,1o/o din valoarea totalS a

contractului pentru fiecare zi deintdrziere, pdnd la momentul la care Furnizorul presteazd produsele, cu

apI icarea prevederilo r art.l 6.4;
b) pentru neconformitd!i in furnizarea produselor, avAnd in vedere cerin(ele/specificaliile

precizateiri caietul de sarcini, un cuantum de 0,1%o dinvaloarea totala a contractului pentru fiecare zi de

intArziere calculati pfln[ la furnizarea produselor la standardele asumate prin propunerea tehnicS;

c) pentru nerespectarea si neaducerea la indeplinire la termen, a solicitarilor transmise in scris de

Achizitor tonform preientului contract, calculate pana la indeplinirea solicitarii in cauza, pentru fiecare

solicitare nerezolvata la termen.
ll.Z. In cazul in care Achizitorul nu onoreazd facturile in termenul legal de plata atunci Furnizorul are

dreptul de a deduce acestuia ca penalit6li o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,lo/olzi dinplata

neefectuata.
I1.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in rnod

culpabil, d6 dreptul pafiii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de daune-

interese.
11.4. Prezentul contract se reziliazd unilateral, la dispozitia Achizitorului, lErd a mai fi necesard

punerea in intArziere a Furnizorului, liri tncuviin{area vreunei instanfe judecStoregti in urrndtoarele

cazuri'.
a) Furnizorul se afl6 in procedura insolvenlei, dispusa de citre instanta, printr-o sentinfd

irevocabil6, potrivit Legii nr. 85l2ol4 privind procedura insolvenfei. in acest caz,Furnizorul are dreptul

cle a pretinde nurnai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitS p6nd la data denun{[rii

unilaterale a corrtractului ;

b) Furnizorul nu igi indeplineqte obliga{iile de furnizare a produselor in conformitate cu

prevederile art. 16.4 gi Achizitorul nu transmite notificare scris6 Furnizorului cd poate continua

furnizarea produselor cu calculul de penalit6!i prevdzut la art. I L l, lit. a);

c) Furnizorul nu igi indeplineqte obligafiile contractuale asumate, deqi a fost notificat de

Achizitor, Furnizorul primind o notificare prin care i se aduce la cunoqtinfd faptul cd nu qi-a executat sau

iqi executd in mod necorespunz[tor oricare din obligaliile care ii revin;

d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracliune in legdtur[ cu exercitarea profesiei printr-o

hotdrAre j udecdtoreascd defin itivS;
ej Furnizorul se afl6 in culp6 profesional6 gravd ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probd

de catre Achizitor;
f) are loc orice rnodificare organizalionald care implicd o schimbare cu privire la persoana

.luridicd, natura sau controlul Furnizorului, cu exceplia situaliei in care asemenea modificdri sunt

inregistrate in conditiile legii siintr-un act adilional la contractul de produse;

g) aparifia oriclrei alte incapacitali legale care sd impiedice executarea contractului de produse;

h; in 
"u, 

de neexecutare culpabila din vina Furnizorului a obtigaliilor prevdzute la art.9 qi art.

13, atunci c6nd cuantumul penalitalilor de intArziere este rnai mare de l0% din pre{ul contractului,

Achizitorul este indreptalit sd considere contractul desfiinfat de drept, fErd a mai fi necesari punerea in
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intarziere a Furnizorului, lbrd incuviinlarea vreunei instanle judec6toregti qi l6ra a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitSli prealabite. in aceastd situa{ie Furnizorul nu Lste indreptdlit sd soliciteniciun fel de daune.sau alte sume pe care s-ar considera indiepta{it s6 le primeascd ca urmare a rezilierii
contractului potrivit acestei clauze.
I l'5' Rezilierea contractului pentru motivele menlionate la art.1l.4 literele a) - h) se va notifica inscris Furnizorului si va deveni efectiva in termen de l0 zile lucrdtoare de la data notificarii. La
momentul rezilierii contractului sau la primirea notificdrii in acest sens, Furnizorul va lua mdsuri
imediate pentru finalrzarea livrarii produselor si/sau produselor in rnod prompt qi organizat astfel inc6t
costurile aferente sd fie minime.
I 1'6' Achizitorul Ya avea, pAnd la data rezilierii, aceleagi obligalii de platd prevdzute in contract,
inclusiv plata produselor furnizate gi receplionate p6nd in acel moment.
I l'7' In cazul rezilierii contractului din vina Furnizorului, Acliizitorul va stabili daunele pe care trebLrie
sd le suporte Furnizorul gi/sau se vor reline din garan{ia de bund execu}ie.
I l '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.
1l'9' Achizitorul i$i rezervi dreptul de a denun{a unilateral contractul cle produse, in cel mult l0 de
zile de la aparilia unor circunlstante care nu au putut fi prevdzute la dataincheierii contractului qi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga mdsJri inc6t indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului publ ic.
1l'10' in cazul prevdzut la clauza 11.9, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita pdnd ladatadenunldrii uniliterale a contractuiui .ll'll' Oprirea prestdrii produselor de c[tre Furnizor conform art. 11.9 din prezentul contract lird
notificarea in prealabil a Achizitorului, dd dreptul acestuia din unnd de a reziliacontractul la dataafldrii
motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin drept, Ia data
afl5rii motivelor, fErd intervenf ia instanJei gi lir5 alte fbrmalitdJi suplimentare.
11.12. 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 -24,21 si29

si asumate prin prezentul contract, da dreptul paftii lezate de a considera contractul reziliat de drept in
conditiile art. 1553 Cod civil - pactul comisoriu - si de a pretinde plata de daune - interese.

Clauze speci/ic

12. Garan[ia de bun[ execufie a contractului
12'1 - PrestatatorLrl se obligS sd constituie garan{ie de bun6 execufie a contractului in valoare de

..... lei, in termen de 5 zile lucratoare de la data semndrii contractului de cdtre arrbele
pdrfi, valabilS pe toata perioada derularii lui, in procent de 10 o/o din valoarea contractului fara TVA.12'2' Garanlia de bund execulie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TREZ7025006XXX000l92 deschis la Trezoreria Seciorului 2 integral sau printr-un instrument de
garantare emis in condiliile legii de o societate bancard sau de o societatJde asigurbri, care devine anexd
Ia contract..
12'3' Achizitorul are dreptul de a ernite preten{ii asLrpra garan{iei de bund execu{ie, oric6nd pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazd in care Furnizorul ,u igi
indeplinegte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra
garan{iei de bund execu{ie Achizitorul are obligalia de a notifica preten{ia at6t contractantului, c6t gi
emitentulrri instrumentului de garantare, preciz6nd obliga{iile 

"u.. 
n, au fost respectate, precum gi

modul de calcul al prejudiciului. in situalia execut6rii garanliei de buni execulie, pa(ial sau total,
Furnizorul are obligalia de a reintregii garanJia in cauzd,rafortat la restul rlmas de executat.l2'4' Achizitorul se obligd sd restitLrie garanliade bunS execu{ie in cel mult 14 zilede la data firrnizdrii
tuturor produselor si expirarii termenului de garantie al acestora, dacl nu a ridicat p6ni la acea data
preten{ii asupra ei.
12'5' Garanfia tehnica este distincta de garan{ia de bund execu{ie a contractului (dupa caz).



Achizitorului de12.6. Garan!ia de bund execu(ie se constituie de cdtre Prestator in scopul asigurdrii Achizitorului de

indeplinire cantitativ[, calitativd 9i in perioada conveniti a contractului'

12.1. in cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de

buna executie, Furnizorul este obligat sa-l desp[gubesca pe Achizitor integral qi intocmai.

13. Alte responsabilitifi ale Furnizorului
13.1. Furnizorul are obliga{ia de a furniza produsele previzute in contract cu profesionalismul 9i

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in confonnitate cu propunerea sa tehnicd si caietul de

sarcini.
13.2. Furnizorul se obligd sd supravegheze furnizarea produselor, sd asigure resursele umane,

materialele, instalafiile, ..hipur.ntele qi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva,

cerute de contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prev6zutd 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

furnizare convenit. Totodatb, este rdspunzdtotr atdt de siguranfa tuturor operaliunilor qi metodelor de

furnizare utilizate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe toat6 durata contractului.

13.4. Furnizorul trebuie sd respecte prevederile Legii 67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire

la prelucrarea datelor cu caracter personal gi libera circulalie a acestor date, art.l9 9i art. 20, ale

Ordinului Avocatului poporului nr.5212002 privind aprobarea cerin{elor minime de securitate a

prelucrdrilor de date cu caracter personal precum Ei prevederile Politicii de securitate a Directiei

Venituri Buget Local Sector 2 privind prelucrarea datelor cu caracter personal'

14. Recepfie, inspecfii qi teste
14.1. Aitrizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta gi/sau testa produsele pentru a

verifica conformitatea lor cu specifica(iile din anexa/anexele la contract.

14.2. Inspec{iile qi test[rile la care vor fi supuse produsele, cAt gi condiliile de trecere a recep{iei

provizorii qi a receptriei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.

Achizitorul are obligafia de a notifica, in scris, Furnizorului identitatea reprezentan!ilor s[i

imputernici!i pentru efectuarea recep!iei, testelor 9i inspecfiilor'
14'.3. tnspecliile gi testele din cadrul recepliei provizorii gi recepliei finale (calitative) se vor face la

destinaliannuiaaproduselor,respectivsediul direcliei dinBd.Gdrii Obornr. l0,Sector2-Bucureqti.

14.4. Dacd vreunul dil produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor, Achizitorul are

dreptul si il respinga, iar Fumizorul ldrd a modifica preful contractului are obligalia:

a) de a inlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca produsele s6 corespundd specificafiilor lor

tehnice.
14.5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa qi, dac[ este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau

am6nat datorit6 faptului c[ produsele au fost inspectate qi testate de Prestator, cu sau ldra participarea

unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrdrii acestora la destinalia final6.

14.6. prevederile clauzelor 14.1 - 14.4 nu il vor absolvi pe Prestator de obligafia asumlrii garan{iilor

sau altor obligalii prevdzute in contract.

15. incepere, finalizare, intArzieri, sistare
l5.l . Furnizorul are obliga{ia de a incepe furnizarea produselor in conformitate cu prezentul contract.

in cazul in care Furnizorul suferd intArzieri qi/sau suporta costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate Achizitorului, pdrlile vor stabili de comun acord, in condiliile legii:

a) prelungirea perioadei de furnizare a produselor;

b) iotalullheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la prelul contractului'

15.2. Produsele furnizate inbazacontractului trebuie furnizate in termenul convenit de pd(i'
in cazul in care exista :

a) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd Furnizorului;
bi alte circumstanle neobignuite, susceptibile de a surveni astfel decAt prin incdlcarea

contractului de Prestator.
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l5'3' in afara cazului in care Achizitorul nu este de acord cu o prelungir.e a termenului de furnizare aproduselor' in condiliile legii, orice int0rziere in indeplinirea coniractului dd dreptul Achizitorului de a
sol icita penalitali Furnizorulu i.
15.4. Prezentul contract inceteazdde plin drept:

- la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, sau dupd ultimul termen prevazut in acordul deprelungire stabilit;
- la o datd anterioard celei pentru care

contractante;
- prin denunlare unilaterala;
- in caz de fo4a majord.

a fost incheiat, prin acordul de voin[6 a pdrlilor

16. Furnizarea qi documentele care insofesc produsele
l6'l' Furnizorul are obliga{ia de furniza produsele precizate la destina}iile indicate de Achizitor
respect6nd datele din graficul de furnizare.

Furnizarea produselor si verificarea acestora se va face la sediile Achizitorului.l6'2' La finalizarea livrdrii, Furnizorul va transmite Achizitorului toate documentele care insolesc
produsele, factura fiscald, rapoarte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii si
furnizari i produselor.
16'3' Certificarea de cdtre Achizitor a faptului cd produsele au fost furnizate parlial sau total se face
dupd furnizare gi dupd recep{ie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de Prestator pentru furnizare.
16'4' in afara caz-ului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice
intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita Furnizorului penalitdli,
conform prevederilor art. I l. I .

1.6'5' Furnizarea produselor se considera incheiat[ 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
civilS, in func{ie de termenul comerciar de furniiare convenit.

18. Produse
l8' I ' Pe l6ngd furn-izarea efectivr a produselor, Furnizorul are obliga{ia de a furniza gi produsele
accesorii produselor furnizale, fdrd, a modifica pre{ul contractului, dacd este cazrl.18'2' Furnizorul are obliga{ia de a furniza aceste produse, pentru perioada de timp convenitd,
respectiv durata contractului, cLr condilia ca aceste produse sd nu elibereze Furnizorul de nicio obligalie
de garanfie asumatd prin contract.
l8'3' Furnizorul areobliga[ia,calasolicitareascrisdaAchizitorului,sdpestrezeincustodie produsele
comandate, pAnd la o datd ce ii va fi comunicatd ulterior, fdrd ca u..urta acliune s6 rnodif,ice prelul
contractului.

19. Garan(ie acordatl produselor
l9'1' Furnizorul are. obliga{ia de a garanta produsele furnizate prin contract in conformitate cuprevederile Iegale in vigoare.
19'2' Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice pl6ngere sau reclama(ie
ce apare in conformitate cu aceastd garan{ie.
l9'3' La primirea unei astfel de notificdri Furnizorul are obliga{ia de a remedia problema in perioacla
convenita, ldr6 costuri suplimentare pentru Achizitor. produselJ care, in timpul peiioadei de garanlie, le
inlocuiesc pe cele defecte benefrciaza de o noud perioada de garanlie.ur. d..rrge de la data inlocuirii
produsului.
19'4' Dacd Furnizotul, dupd ce a fost ingtiinlat conform art.19.2, nu remediazd problema in perioada
convenit6, beneficiarul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul gi spezele l.'urnizorului gi fErd a



aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care beneficiarul le poate avea fa\d de Prestator prin

contract.

20. Ajustarea prefului contractului
ZO.l. pentru produsele furnizate gi/sau produsele livrate, plalile datorate de Achizitor Furnizorului

sunt cele declarate in propunerea financiarS, anexd la contract 9i nu se pot modifica.

21. Amendamente
Zl.l. pa,.1ile contractante au dreptul de a modifica prin act adilional, irr condiliile legii, clauzelor

contractului, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd interesele comerciale legitime ale

acestora qi care nu au putut fi'prev[zute la data incheierii contractullli. Contractul de furnizare se poate

prelurigi nurnai .u u"oidul pS4ilor pe o perioadd determinata in conforrnitate cu legisla{ia in vigoare.

22. Subcontractanti
22.1. Furnizorul are obligalia de aincheia contracte cu subcontractan{ii desemnali, in aceleaqi condilii

in care el a semnat contractul cu Achizitorul si nurnai dupa obtinerea in prealabil a acordului

Achizitorului. Activit[1ile ce revin acestora, precum qi sumele aferente livrarilor, sunt cuprinse in

contractu l.

22.2. Achizitorul poate efectua plali corespunzdtoare p[r!ii/p64ilor din contract indeplinite de cdtre

subcontractanfii propuqi in oferli, daca acegtia solicitd la rnomentul incheierii contractului sau la

momentul introducerii lor in contract, pentru produsele livrate Achizitorului.

223. Achizitorul efectueazd pl[1ile directe citre subcontractan(ii agreali doar atunci c6nd presta(ia

acestora este confirmatl prin documente agreate de toate cele 3 p6r[i, respectiv Achizitor, Prestator 9i

subcontractant sau de Achizitor gi subcontractant atunci c6nd, in rnod nejustificat, Furnizorul blocheazd

confi rmarea prestarii obliga!iilor asutnate de subcontractant.

Dispoziliile pr"raiuie mai sus nu diminueazd rdspunderea Furnizorului in ceea ce priveqte modul

de indeplinire a contractului.
22,4. Furnizorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu

subcontractanfii desemnali, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de Achizitor

22.5. Lista subcontractanlilor cuprinzAnd datele de identificare a acestora, precum 9i contractele

incheiate cu aceqtia se constituie in anexe la contract.

22.6. Furnizorul gi subcontractanlii sunt pe deplin rdspunzdtori fata de Achizitor de modul in care

indepl inesc contractul.
Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fata de Prestator 9i Achizitor de modul in care

indeplinegte partea sa din contract.

22.7 . Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceqtia nu

indeplinesc partea lor din contract. Furnizorul se obliga fata de Achizitor sa insereze o clauza

.or.ipunrutoare, in acest sens, in contractele incheiate cu subcontractantii.

ZZ.B. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit partea sa din

contract. Schimbarea subcontractantului nu rnodifica valoarea aferent[ activit[tilor subcontractate, care

va fi cel mult egalI cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd si se va face doar cu

acordul prealabil al Achizitorului.
Subcontractanlii schimbati au obliga(ia de a prezenta o

care iqi asum[ respectarea prevederilor caietului de sarcini qi

contractant la ofeft[, aferenta aativitatrii supuse subcontractSrii.

declara(ie pe propria rdspundere prin
a propunerii tehnice depuse de c6tre

Contractele de subcontractare gi declara{iile vor fi prezentate cu cel pufin 15 zile inainte de

mornentul inceperii prestirii produselor de cbtre noii subcontractanli'

Noii subcontractanli au obligalia de a transmite certificatele 9i alte documente necesare pentru

verificarea inexistenfei unor situa(ii de excludere gi a resurselor/capabilit6lilor corespunzdtoare p6rlilor

de irnplicare in contract.
22.g. Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea contractelor

fata de Achizitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a produselor furnizate de subcontractantii

despre acaror existenta anterioara incheierii contractului nu a fost incunostiintat Achizitorul sau pentru
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produsele furnizate de subcontractantii pentru care Achizitorul nu si-a dat acordul, ulterior incheieriicontractulu i.

23. intarzieri in indeplinirea contractului
23'1' Furnizorul are obligalia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise ingraficul de livrare.

?3.2, Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, Furnizorul nu respect6
furnizare a produselor, acesta are obligalia de a notifica, in timp util,
datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu
adilional.

graficul de livrare sau de
Achizitorul; modificarea

acordul parfilor, prin act

23'3' in afara cazuluiin care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, oriceintdrziere in indeplinirea contractului da dreptul acestuia de a solicita penalitali Furnizorului.

24. Cesiunea
24.1. Furnizorul se obligd sd nu transfere obliga{iile asumate prin contract.24'2' Furnizorul se obligi sd nu transfere creaniele nascute din contract, faraacordul prealabil expres
al Achizitorului.

25. Forfa majori
?5 1 For{a majord este constatatd de o autoritate competentd.
25'2' Forla majori exonereazd' partile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contracf pe toatd perioada in care aceasta ac[ioneazd.
25'3' Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a for{ei majore, dar lird aprejudicia drepturile ce Ii se cuveneau parliior panr la aparilia acesteia.25'4' Partea contractantd care invocd for{a majord areobliga{ia de a notifica celeilalte pd4i, imediat qiin mod complet, producerea acesteia qi sa ia oiice mdsuri care ii stau la dispozi{ie in vederea limitarii
consecinlelor.
2-5'5' Dacd fo(a majord ac\ioneazd' salr se estimeazd cd va acliona o perioadd mai mare de l0 zile,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrli incetarea de plin drept a prezentului contract, fdr6
ca vreuna din p[r!i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solufionarea litigiilor
26'1' Achizitorul gi Furnizorul vor face toate eforturile pentru arezolvape cale amiabild, pri, tratative
directe, orice neintelegere sau disput[ care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
26'2' Daca, dupa l5 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul gi Furnizorul nu reugesc sdrezolve in mod amiabil o divergen{d contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solu{ioneze decStre instanlele judecdtoregti competente de la sediul Achizitorului.

27. Confiden{ialitate
27'l' In executarea prezentului contract, fiecare parte se obliga sa pdstreze confidenlialitatea asupratuturor inforrna{iilor sub orice forrna s-ar prezenta (orala, scrisa]numerica, etc.) referitoare la prezentul
contract si la anexele acestuia.
27 '2' obligalia de confiden{ialitate asumata de pdr{i incumba si colaboratorilor, consultanlilor,
salariatilor si, in general, tuturor prepugilor acestora. iartile isi asuma obligalia de a ingtiin{a persoanele
prevdzute mai sus asupra caracterului confidenlial al informaliilor si Oe a"veghea la respectaiea acesteiobligalii.
27 '3 ' obligalia de confidenlialitate asurnata potrivit prezentului contract isi va produce efectele si dupaincetarea, din orice catJza a prezentului contract.
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Art.28 Protec(ia datelor cu caracter personal

28.1 Prin incheierea prezentului contract v-a[i dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal, date necesare pentru perfectarea contractului qi pentru comunicarea ulterioard in vederea
exercitdrii obligatriilor de presatre produse/servicii conform contractului.
28.2 Conform Politicii de protec{ie a datelor cu caracter personal ale societa{ii noastre, datele
dumneavoastrd vor fi protejate pentru asigurarea confidenlialitaJii gi integritbtrii lor, vor fi prelucrate doar
in scopul men{ionat in obiectul prezentului contract qi vor fi pSstrate atat cAt este necesar pentru
colaborare, la care se adaugd perioada prevdzutd de lege sau de documentele interne legate de proteclia
datelor cu caracter personal, dupd care vor fi gterse sau anonimizate dupd, caz.
28.3. Politica noastrd de confldenlialitate este afi$ata gi pe site-ul www.impozitelocale2.ro $i poate fi
consultatS online.

Art.29 Raspunderea furnizorului in prelucrarea datelor cu caracter personal
29.1. Prin 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 contract, cLl respectarea tuturor cerintelor Regulamentului
General privirrd protectia datelor nr.20161679 adoptat de Parlamentul European ("GDPR").

30. Limba care guverneazil contractul
30. I . Limba care guvern eazd contractul este limba romdn6.

31. Comuniclri
31.1. Orice comunicare intre pdrli, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transrnisd in scris.

Orice docurnent scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cdt qi in momentul primirii.
31.2. Comunicdrile irrtre pdr{i se pot face qi prin telefon, fax sau e-rnail cu conditria confirmdrii in scris
a primiri i comunicdrii.
Pd(ile au inleles si incheie azi ........................preaentu1 contract in doud exemplare, cAte unul pentru
fiecare parte.

Achizitor, Prestator,
Direc{ia Venituri Buget Local Sector 2 S.C. .................. S.R.L.

Director Executiv , Director General,




