CLAUZE CONTRACTUALE
Nr.
data
2017
ART. 1. PARJI CONTRACTANTE
JUDETUL SALAJ cu sediul in Zalau, P-^a 1 Decembrie 1918 nr. 12, telefon 0260-614120,
fax 0260-661097, cod fiscal nr.4494764, cont nr.RO46TREZ24A510103200102X deschis la
Trezoreria Zalau, reprezentat prin Pre?edintele Consiliului Judetean Salaj - Tiberiu Marc §i
Maru^ca Leontina - Lucica - director executiv, in calitate de achizitor, pe de o parte

nr.
, tel./fax
Comerlului
reprezentata prin

, cu sediul in
, Str.
,
/
, CUI
, nr. de inregistrare la Registrul
, Cont nr. RO
deschis la
,
, in calitate de furnizor, pe de alta parte,

ART.2. O B I E C T U L C O N T R A C T U L U I
2.1. Obiectul contractului consta in: „Servicii de furnizare produse de curafenie"
2.1. Fumizorul se obliga sa fumizeze, respectiv sa vanda §i sa livreze produse de curatenie la
Consiliul Judefean Salaj^ conform Anexei 1.
2.2. Achizitorul se obliga sa achizijioneze, respectiv sa cumpere §i sa plateasca pre^ul convenit in
prezentul contract.
ART.3. V A L O A R E A C O N T R A C T U L U I
3.1. Valoarea estimata a contractului este de
lei la care se adauga T V A in valoare
lei, valoarea totala fiind de
lei, defalcata conform celor
specificate in Anexa 1.
3.2. Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil fumizorului de catre achizitor pentru fiecare
produs este prezentat in oferta financiara care devine anexa la contract §i ramane ferm pe durata
contractului.
3.3. In pre^ este inclus §i pretul transportului produselor la destina^ia indicata de catre achizitor.
ART.4. D U R A T A C O N T R A C T U L U I
4.1. Durata prezentului contract este de 12 luni de la data semnarii acestuia.
ART.5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
5.1. Documentele contractului sunt:
a) oferta de pre^ incarcata in SEAP;
b) caietul de sarcini;
c) Anexa 1.
ART.6. OBLIGAJIILE PRINCIPALE A L E FURNIZORULUI
6.1. Fumizorul se obliga sa fumizeze produsele conform cerin^elor calitative solicitate prin caietul
de sarcini.
6.2. Fumizorul are obligatia de a livra produsele lunar la sediul Consiliului Judetean Salaj prin
delegat al acestuia in prezenta caruia se va intocmi procesului verbal de recep^ie calitativS,
cantitativa §i acceptare a achizitomlui.
6.3. Dupa livrarea produselor §i acceptarea acestora de catre achizitor, furnizorul va transmite
achizitorului facturile fiscale.
6.4. Furnizoml are obligatia de a livra produsele lunar la sediul achizitomlui pe baza de comanda
scrisa, intr-un termen de 2 zile lucratoare de la data confirmarii primirii comenzii scrise transmise
de catre achizitor. La livrare produsele vor fi insotite de eel putin urmatoarele documente: aviz de
insotire marfa, declaratii de conformitate/certificate de calitate, certificate de garantie, manual de
utilizare in limbile romana sau engleza.
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6.5. Fumizorul are obligatia de a inlocui in termen de 3 zile lucratoare produsul
defect/necorespunzator cu altul nou, cu performante similare sau superioare, cu titlu defmitiv, tara
a solicita costuri; produsul inlocuit va beneficia de o noua perioada de garantie de 12
(douasprezece) luni, care curge de la data inlocuirii acestuia, respectiv de la data receptiei
acestuia.Toate chettuielile ocazionate de inlocuirea produselor defecte/necorespunzatoare livrate m
perioada de garantie, incluzand fara limitare preluarea, predarea §i transportui de la §i la loca^ia
sunt in sarcina fumizomlui.
6.6. Fumizoml se obliga sa despagubeasca achizitoml impotriva oricaror: daune-interese, costuri,
taxe §1 cheltuieli de orice natura, aferente, cu excep^ia situa^iei in care o astfel de incalcare rezulta
din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
6.7. Fumizorul se obliga sa despagubeasca Achizitoml impotriva oricaror reclama^ii ?i actiuni in
justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala'iile sau utilajele folosite pentm Sc.u
in legatura cu produsele achizi^ionate.
ART.7. OBLIGAJIILE PRINCIPALE A L E ACHIZITORULUI
7.1. Achizitoml se obliga sa recep^ioneze produsele §i sa plateasca pretul produselor catre furnizor
in termenul stabilit de la data primirii facturii insotite de procesul verbal de receptie calitativa ^i
cantitativa a produselor.
ART.8. MODALITAJI DE PLATA
8.1. Furnizoml are obligatia de a emite facturile lunar numai dupa intocmirea procesului verbal de
receptie calitativa, cantitativa §i acceptare a achizitorului.
8.2. Achizitoml are obligatia de a plati contravaloarea facturilor emise lunar, intr-un termen de eel
mult 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora, insotite de procesul verbal de recep^ie
cantitativ $i calitativ al produselor §i acceptat de catre achizitor.
ART.9.
SANCTIUNI
PENTRU
NEINDEPLINIREA
CULPABILA
A
OBLIGATIILOR
|
9.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, fumizoml nu reu^e^te sa-$i indeplineasca obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a percepe ca majorari de intarziere, o suma echivalenla
cu 0,1 % /zi de intarziere din valoarea produselor nelivrate.
9.2. In cazul in care achizitoml nu onoreaza facturile in termenul stabilit, atunci acesta are obligatia
de a plati, ca majorari, o suma echivalenta cu 0,1 % /zi din valoarea facturilor neachitate.
9.3. Nerespectarea obliga^iilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre par^i, in mdd
culpabil §i repetat, da dreptul parjii lezate de a considera contractul de drept reziliat §i de a pretim.e
plata de daune-interese.
9.4. Achizitorul i§i rezerva dreptul de a renun^a la contract, printr-o notificare scrisa adresaa
fumizorului, tara nici o compensatie, daca acesta din urma este supus procedurii insolven^ei. n
acest caz, fiimizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denun^arii unilaterale a contractului.
ART.IO. RECEPJIE, INSPECJH §1 TESTE
10.1. Achizitoml sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta §i de a testa produsele pentru la
verifica conformitatea lor cu specifica^iile din caietul de sarcini.
;
10.2. Daca vreunul din produsele testate nu corespunde specifica^iilor, achizitorul are dreptul sa il
respinga, iar fumizoml are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a inlocui produseje
refuzate, in termen de 3 zile lucratoare.
'
10.3. Dreptul achizitomlui de a testa §i, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat
datorita faptului ca produsele au fost testate de fumizor, cu sau fara participarea unui reprezentant
al achizitomlui, anterior livrarii acestora la destina^ia fmala.
VIZATJURIDICt,
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A R T . l l . A M B A L A R E §1 MARCARE
11.1. Furnizorul are obligatia 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 in proprietatea achizitorului.
ART.12. LIVRAREA §1 DOCUMENTELE CARE INSOJESC PRODUSELE
12.1 Fumizorul are obligatia de a livra produsele la sediul Consiliului Judetean Salaj prin delegat
al acestuia in prezenta camia se va intocmi procesului verbal de recep^ie calitativa, cantitativa ?i
acceptare a achizitomlui.
12.2 Fumizoml are obligatia de a livra produsele lunar la sediul achizitomlui pe baza de
commands, intr-un termen de 2 zile lucratoare de la data confirmarii primirii comenzii scrise
transmise de catre achizitor.
12.3. Fumizorul va prezenta achizitomlui pentm fiecare transport urmatoarele documente:
a) aviz de insotire a marfii;
b) certificat de garantie acordat de producator.
12.4. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederiie
clauzelor de recep^ie a produselor $i incheiat procesul verbal de receptie calitativa, cantitativa §i
acceptare a achizitomlui.
ART.13. PERIOADA DE GARANJIE ACORDATA PRODUSELOR
13.1. Fumizoml are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract corespund
caracteristicile prevazute in caietul de sarcini. De asemenea, fumizorul are obligatia de a garanta
ca toate produsele fumizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a materiilor prime, a
manoperei sau a ambalajelor.
13.2. Termenul de valabilitate eel putin 12 luni de la data livrarii produselor.
13.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat fumizorului, in scris, orice plangere sau
reclama^ie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
ART. 14. CESIUNEA
14.1. Fumizoml are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale rezultate din
Contract.
14.2. Achizitorul nu va exonera Fumizoml de nicio responsabilitate privind garan^ia sau orice alte
obligatii asumate prin Contract.
14.3. (1) Prezentul contract reprezinta $i contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incalcarea obliga^iilor ce i i revin tertului in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract
(daca este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Furnizorul consimte ca
Achizitoml se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului
ferm, putand urmari orice preten^ie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva ter^ului
sus^inator pentru nerespectarea obliga^iilor asumate de catre acesta.
14.4. (2) In cazul in care Furnizoml este in imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv
pentm partea de contract pentm care a primit sustinere din partea ter|ului in baza angajamentului
ferm, ter^ul sus^inator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm.
ART.15. F O R J A MAJORA
15.1. For|a Majora exonereaza Partite de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
15.2. indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a Fortei Majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.
15.3. Partea care invoca Porta Majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat §i in mod
complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care i i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
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15.4. Partea care invoca for^a majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 5 zile de la incetare.
15.5. Daca achizitorul estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare Parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a Contractului, fara ca vreuna dintre Parti
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
ART.16.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
16.1. Achizitorul §1 Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
16.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, Achizitoml §i Fumizorul nu
reu§esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatore§ti competente.
ART 17 RASPUNDEREA CONTRACTUALA
17.1. Neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor contractuale de
catre oricare din Parti, dau dreptul celeilalte Parti sa considere reziliat de drept prezentul Contract
§1 sa perceapa daune interese.
17.2. in situatia in care Fumizomlui nu-§i executa in mod corespunzator obligatiile ce-i revin
conform prezentului Contract, nu raspunde solicitarilor Achizitomlui, Achizitorul va transmite
Fumizomlui o notificare in care vor fi prezentate motivele pentm care Achizitorul considera ca
Fumizoml nu §i-a prestat in mod corespunzator obligatiile. in situatia in care Fumizorul nu
remediaza incalcarea sau nu transmite justificari pe care Achizitoml le considera corespunzatoare
in termen de 10 de zile de la primirea notificarii, Achizitoml va emite o noua notificare, constatand
incetarea de drept a Contractului, fara interventia instantei de judecata.
17.3. In situatia in care perioada de suspendare a Serviciilor conform art. 14 din Contract depa§e§te
90 de zile, Furnizoml poate transmite Achizitomlui o notificare, mentionand ca, dupa expirarea
unui termen de 14 zile, i§i rezerva dreptul de a inceta Contractul.
ART.18. INCETAREA CONTRACTULUI
18.1. Incetarea contractului presupune fie interventia unci cauze care face imposibila executarea
Contractului, fie interventia rezilierii.
18.2. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unci instante
judecatore§ti, in cazul in care oricare din parti:
a) acordul scris al Partilor;
b) expirarea termenului pentm care a fost incheiat;
c) rezilierea pentm neexecutarea culpabila a obligatiilor, cu plata de daune interese in
conditiile stabilite de instantele judecatore§ti;
d) interventia unui caz de Porta Majora in conditiile art. 15.5;
e) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;
f) denuntarea unilaterala de catre Achizitor in urmatoarele cazuri:
-imposibilitatea continuarii relatiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci)
de zile;
-incetarea, din orice motiv, a Contractului de Servicii, motiv de incetare care poate fi
invocat exclusiv de catre Achizitor.
18.3. Incetarea din orice motiv a Contractului nu afecteaza in vreun mod drepturile §i obligatiile
contractuale ale Partilor anterioare datei incetarii.
ART 19. NULITATEA
19.1. In cazul in care se stabile§te ca orice termen, conditie sau prevedere inclusa in Contract este
nula, ilegaia sau inaplicabila in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va afecta
valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte parti ale Contractului.
VIZATJURIDIC,
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ART.20. COMUNICARI
20.1. (1) Orice comunicare Tntre par^i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa t'le
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat §i in momentul
primirii.
20.2. Comunicarile intre par^i se pot face §i prin fax sau e-mail cu condi^ia confirmarii in scris a
primirii comunicSrii.
ART 21. REPREZENTANTII PARJILOR
21.1. Fiecare Parte va desemna o persoana pentru a actiona ca imputemicit al sau in legatura cu
activita^ile §i masurile necesare in vederea executarii Contractului.
ART.22. L E G E A APLICABILA CONTRACTULUI
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
ART 23, LIMBA CONTRACTULUI
23.1. Limba Contractului este limba romana.
ART.24. C L A U Z E FINALE
24.1. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai prin act adi^ional incheiat intre par^ile
contractante.
24.2. Prezentul contract, impreuna cu modificarile §i anexele sale, reprezinta voin^a parfilor §i
constituie singuml instmment juridic probant pentru solutionarea eventualelor litigii intre par^i pe
cale amiabila.
24.3. In cazul in care solutionarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi
rezolvate de instantele judecatore^ti competente.
24.4. Prezentul contract a fost incheiat astazi
2017, in 5 exemplare, unui pentru fumizor §i
patm pentm achizitor.

ACHIZITOR,
JUDEJUL SALAJ

FURNIZOR,

PRE§EDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN
Marc Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Maru§ca Leontina - Lucica

VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian-Cosmin
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