CONTRACT PRESTĂRI SERVICII
nr. ________________ din _________________
ART. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
JUDEŢUL SĂLAJ cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, telefon 060-614120, fax
060-661097, cod fiscal 4494764, cont RO61TREZ24A510103200109X deschis la Trezoreria Zalău,
reprezentată prin Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj - Dinu Iancu-Sălăjanu în calitate de achizitor,
pe de o parte
şi
SC ___________________________ SRL cu sediul în loc. __________________, str.
________________________, telefon ______________________, număr de înmatriculare
____________________________,
cod
fiscal
_____________________,
cont
nr.
___________________________, deschis la ________________________, reprezentată prin
_____________________________, în calitate de prestator, pe de altă parte.
ART.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de ,,Reîncarcare cartuşe cu toner pentru
imprimante”.
2.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
ART.3 VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea estimată a contractului este de _____________________ lei la care se adaugă TVA
în valoare de ________________ lei, cu încadrarea în următoarele tarife:
1
2
3
4
5
7
Nr.
crt

TIPURI DE
CARTUSE

Pret
reincarcare /
buc (TVA
inclus)

Pret schimbare chip
Cantitate
(la cartusele dotate
estimata
cu chip)/buc (TVA
(buc)
inclus)

1

CF30X

25

2

CE285A

25

3

Q2612A

6

4

FX10

2

5

Q7553X

4

6

CE505X

12

7

CE505A

6

8

CF280X

12

9

CE255X

12

10

CF226X

20

11

CF283A

10

12

Canon 737

18

13

Canon 728

6

14

MLT-D103L

6

15

MLT-D116L

10

16

CF259X

20

1

Total
(reincarcare+chip)
(TVA inclus)
col.7 = (col.3 x
col.4)+(col.5 x col4)

17

CRG 725

2

18

MLT - D101S
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3.2. Prețul stabilit rămâne ferm pe perioada derulării contractului.
3.3. În preţ este inclus şi preţul transportului produselor la destinaţia indicată de către achizitor.
ART.4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata prezentului contract este de la data semnării și până la data de 31.12.2021.
ART. 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
5.1 Documentele contractului sunt:
a) oferta de pret;
b) caietul de sarcini.
ART.6. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI
6.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la standardele
şi performanţele prezentate în ofertă şi în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini.
6.2. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror 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 achizitor.
6.3. Prestatorul are obligatia de a ridica cartusele goale de la sediul achizitorului și de a le returna
cele reumplute pe cheltuiala proprie.
ART.7. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
7.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze cartuşele reîncărcate şi să plătească contravaloarea
reîncărcării acestora prestatorului în termenul stabilit de la data primirii și acceptării facturii.
ART.8. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul va percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % /zi pentru
prestarea cu întârziere a serviciilor comandate.
8.2. Dacă achizitorul nu achită factura în termenul convenit între părţi, prestatorul are dreptul de a
percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1 % din valoarea facturilor însuşite şi nedecontate la
termenul stabilit, pentru fiecare zi de întârziere.
8.3 Nerespectarea gravă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către oricare din părţi
atrage rezilierea de drept a contractului şi dă dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
8.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă este supus procedurii insolvenţei, cu
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
ART.9. LIVRAREA ŞI DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC PRODUSELE
9.1. Prestatorul are obligaţia de a livra produsele reîncărcate la sediul achizitorului respectând
termenul stabilit de 24 de ore de la predarea cartușelor de către achizitor.
9.2. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie a produselor.
ART.10. AMENDAMENTE
10.1. 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
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
ART.11. MODALITĂŢI DE PLATĂ
11.1. Prestatorul are obligaţia de a emite factura numai după acceptarea și confirmarea de către
achizitor a serviciilor prestate.
11.2. Achizitorul are obligaţia de a plăti contravaloarea facturii emise într-un termen de cel mult
30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
VIZAT JURIDIC,
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ART.12. FORŢA MAJORĂ
12.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Prin forţa majoră se înţelege orice
eveniment extrem imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
12.2. 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.
12.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
12.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 5 zile de la încetare.
12.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără
ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
ART.13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
13.1. Prezentul contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.
13.2. Prezentul contract încetează înainte de termen:
a) prin acordul scris al Părţilor;
b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor cu plata de daune interese;
c) intervenţia unui caz de Forţă Majoră în condiţiile art. 12.5;
d) în condițiile prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
e) prin denunţare unilaterală de către achizitor, fără plata de daune-interese, în cazul
imposibilității continuării relaţiilor contractuale, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci) de
zile sau din cauza unor motive neimputabile achizitorului care fac imposibilă executarea
contractului;
f) Prestatorul se află, la momentul semnării contractului, în una dintre situațiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit prevederilor legale naționale și
comunitare în domeniul achizițiilor publice.
13.3. Încetarea, din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi obligaţiile
contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării.
ART. 14. CESIUNEA
14.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale rezultate din
Contract.
14.2. Achizitorul nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin Contract.
14.3. Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din
încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract (dacă
este cazul). Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, prestatorul consimte că achizitorul se
poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări
orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea
obligaţiilor asumate de către acesta.
14.4. În cazul în care Prestatorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm,
terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm.
ART.15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
15.1. Achizitorul şi prestatorul 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 în legatură cu
îndeplinirea contractului.
15.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente.
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ART.16. CLAUZE FINALE
16.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
16.2. Prezentul contract, împreună cu modificările şi anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi
constituie singurul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor neînţelegeri între părţi pe
cale amiabilă.
16.3. În cazul în care soluţionarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi
soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.
ART 17. LIMBA CONTRACTULUI
17.1. Limba Contractului este limba română.
ART 18. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
ART.19. COMUNICĂRI
19.1. (1) Orice comunicare dintre Părţi, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie
transmisă în scris, cu confirmare de primire, şi produce efecte de la momentul primirii de către destinatar.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
19.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ____________________, prezentul contract în 4 (patru)
exemplare, unul pentru Prestator şi 3 (trei) pentru Achizitor.
ACHIZITOR,
JUDEŢUL SĂLAJ

PRESTATOR,
SC _____________________ SRL

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN
Dinu Iancu-Sălăjanu

ADMINISTRATOR
_________________________

DIRECTOR EXECUTIV,
Maruşca Leontina - Lucica

ȘEF BIROU,
Kosa Sandor

VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian-Cosmin
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