CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
nr. ________________ din ________________
ART. 1. PĂRŢI CONTRACTANTE
JUDEŢUL SĂLAJ, cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.12, telefon 0260-614120, fax
0260-661097, cod fiscal nr. 4494764, cont RO61TREZ24A510103200109X reprezentat prin
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj – Dinu Iancu-Sălăjanu, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C. ________________ S.R.L., cu sediul social în ____________, str.______________, nr.
______, telefon: ____________, fax: ______________, număr de înmatriculare ________________,
cod fiscal ____________, cont de trezorerie nr. ___________________ deschis la
________________________, reprezentată prin _______________________, având funcţia de
_________________, în calitate de Furnizor, pe de altă parte.
ART. 2. INTERPRETARE
2.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
ART. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze „Cartuşe noi pentru
imprimante”, conform celor precizate la art. 4 în prezentul contract.
3.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
ART. 4. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Valoarea estimată a contractului este de __________________ lei fără TVA la care se
adaugă TVA în valoare de ___________________ lei, cu încadrarea în preţurile unitare stabilite
conform ofertei:
Cantitate
TIPURI
Tip
NR. IMPRIMANTE cartuş/negru/co estimată pe
CRT.
lor/drum/print perioada
contractului
head
(buc)
1.
HP Pro M203
Negru CF230X
12
Drum CF32A
7
2.
HP 1020 LJ
Negru Q2612A
4
3.
HP 2015LJ
Negru Q7553X
4
4.
HP P2055
Negru CE505X
10
5.
HP P2035
Negru CE505A
4
6.
HP M1212nf
Negru CE285A
12
7.
HP P3015d
CE255X
13
8.
HP Pro M404dn CF259X
10
9.
HP CE957A
Negru CE410X
5
LaserJet Pro 400 Color CE411A
3
color M451 dn
Color CE412A
3
Color CE413A
3
10. Samsung SCX- Negru MLT6
4729FD
D103L
1

Preț
unitar
(lei fără
TVA)

Valoare
totală
(lei fără
TVA)

Valoare Valoare
TVA
totală (lei
cu TVA)

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

HP Color
Negru CF410A
LaserJet Pro 300 Color CF411A
Color CF412A
Color CF413A
HP LaserJet Pro Negru CF283X
MFP M127 fn
Samsung Xpress Negru MLT M2675F
D116L
Drum DR116
HP LaserJet Pro Negru CF226X
M492 dn
HP PRO
Negru CF280X
400M401D
Canon
Negru 731H
MF623CN
Color 731Y
Color 731M
Color 731C
Canon i-Sensys Negru 737
LBP151DW
Canon L170
Negru 728
HP LaserJet
Negru CE740A
Professional
Color CE741A
CP5225
Color CE742A
Color CE743A
HP DesignJet
Negru HP 10
500 Plus
Black (C4844A)
Color HP 82
Cyan (C4911A)
Color HP 82
Magenta
(C4912A)
Color HP 82
Yellow
(C4913A)
HP 11 Black
Printhead
HP 11 Cyan
Printhead
HP 11 Magenta
Printhead
HP 11 Yellow
Printhead
Canon iNegru CRG 725
SENSYS
LBP6020B
Samsung SF Negru MLT 760P
D101S

3
3
3
3
5
10
5
13
10
5
3
3
3
14
4
6
5
5
5
2
2
2

2

1
1
1
1
2
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4.2. Preţul unitar al produselor stabilit conform ofertei rămâne ferm pe toată perioada de derulare
a contractului.
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4.3. În preţ este inclus şi preţul transportului produselor la sediul Consiliului Județean Sălaj din
Zalău, strada P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 11.
ART.5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Durata prezentului contract este de la data semnării și până la data de 31.12.2021.
ART.6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele contractului sunt:
a) oferta de preț încărcată în SEAP;
b) caietul de sarcini.
ART.7. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE FURNIZORULUI
7.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în
ofertă şi în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini.
7.2. Achiziționarea produselor se va face pe bază de comandă. Comanda se va face ori de câte
ori este nevoie chiar și pentru o singură bucată. Furnizorul se obligă să livreze produsele în termen de 48
de ore de la primirea solicitării.
7.3. Furnizorul are obligația de a verifica și proba cartușele la sediul beneficiarului printr-un
reprezentant desemnat din cadrul societății, iar în cazul în care se constată o defecțiune, furnizorul se
obligă să îl schimbe cu unul nou în termen de 24 ore.
7.4. În cazul în care se constată o defecţiune sau funcţionare improprie până la prima reumplere a
unui cartuş, furnizorul se obligă să-l schimbe cu unul NOU în termen de 24 de ore de la primirea
sesizării suportând totodată costul cartuşului nou și al transportului aferent.
7.5. Furnizorul are obligația de a livra doar cartușe originale pentru imprimantele color. Pentru
imprimantele monocrom produsele furnizate pot fi produse și de alte firme, cu condiția să fie de aceeași
capacitate și calitate cu cea originală și să nu fie remanufacturate.
7.6. În cazul în care produsele furnizate nu corespund în mod repetat specificaţiilor caietului de
sarcini, se procedează la rezilierea contractului.
7.7. Furnizorul 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.
ART. 8. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
8.1. Achizitorul se obligă să interzică persoanelor neautorizate orice intervenţie la produsele
furnizate.
8.2. Achizitorul se obligă să respecte termenele de plată prevăzute în contract.
ART.9. MODALITĂŢI DE PLATĂ
9.1. Furnizorul are obligaţia de a emite factura numai după recepţia calitativă, cantitativă şi
acceptată achizitorului.
9.2. Achizitorul are obligaţia de a plăti contravaloarea facturii emise într-un termen de cel mult
30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
ART.10. GARANȚII
10.1. Furnizorul răspunde pentru calitatea produselor furnizate.
10.2. Furnizorul garantează că produsele care fac obiectul prezentului contract sunt în
concordanţă cu standardele de calitate în vigoare.
ART.11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeste să îşi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe majorări de întârziere în cuantum de 0,1% pe
zi de întârziere din valoarea produselor nelivrate.
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11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul
de a percepe majorări de întârziere in cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea facturilor
neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei.
ART.12. RECEPȚIE, INSPECȚII ȘI TESTE
12.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi de a testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract.
12.2. Dacă vreunul din produsele testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să
îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsele
refuzate.
12.3. Dreptul achizitorului de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost testate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
ART.13. AMBALARE ȘI MARCARE
13.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare,
la manipularea din timpul transportului.
13.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
produselor rămân în proprietatea achizitorului.
ART.14. LIVRAREA ȘI DOCUMENTELE CARE ÎNSOȚESC PRODUSELE
14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor,
respectând termenul stabilit, care este de 48 de ore de la primirea solicitării.
14.2. Furnizorul va prezenta achizitorului pentru fiecare transport următoarele documente:
a) aviz de însoţire a mărfii;
b) certificat de garanţie acordat de producător.
14.3. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie a produselor.
ART.15. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract corespund
caracteristicilor prevăzute în caietul de sarcini. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că
toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a materiilor prime, a
manoperei sau a ambalajelor.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este specificată pe fiecare
produs în funcţie de specificul fiecăruia, conform legii.
15.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
ART. 16. CESIUNEA
Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.
ART.17. SUSPENDAREA CONTRACTULUI
17.1. În cazul în care intervin situaţii pentru care nici Achizitorul şi nici Furnizorul nu sunt
responsabile şi care fac imposibilă livrarea produselor în continuare de către Furnizor, total sau parţial,
Furnizorul va notifica Achizitorul în cel mai scurt timp cu privire la aceste situaţii.
ART.18. REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare produse şi de a pretinde plata de daune
interese.
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18.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul
de
furnizare produse, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
ART.19. FORŢA MAJORĂ
19.1. 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.
19.2. 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.
19.3. 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.
19.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 5 zile de la încetare.
19.5. 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.20. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
20.1. Prezentul contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.
20.2. 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. 19.5;
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) Furnizorul 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.
20.3. Încetarea, din orice motiv, a contractului nu afectează în vreun mod drepturile şi obligaţiile
contractuale ale Părţilor anterioare datei încetării.
ART. 21. NULITATEA
În cazul în care se stabileşte că orice termen, condiţie sau prevedere inclusă în Contract este
nulă, ilegală sau inaplicabilă în orice fel, respectivul termen, condiţie sau prevedere nu va afecta
valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte părţi ale Contractului.
ART.22. CLAUZE FINALE
22.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai prin act adiţional încheiat între
părţile contractante.
22.2. 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.
22.3. În cazul în care soluţionarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi
soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.
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ART. 23. LIMBA CONTRACTULUI
Limba Contractului este limba română.
ART. 24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, __________________, prezentul contract în 4 (patru)
exemplare, unul pentru Furnizor şi 3 (trei) pentru Achizitor.
ACHIZITOR,
JUDEŢUL SĂLAJ

FURNIZOR,
S.C. ____________________ S.R.L

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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