
ADM. GRADINA ZOOLOGlU 
Nr. intrors irr L 
Mr. ieşire tlT 1.. , 
Anul ?0./i?Luna'#.^Ziua .f/Ş. 

impilai» ta naţionala 
C.N. "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ" - S.A. 

COMANDA - CONTRACT 
nr.208C/15.04.2016 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
1.1 C.N. "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ" - S.A. cu sediul social in Bucureşti, B-dul. luliu Maniu nr. 244D, sector 
6, înregistrată la Oficiul National al Registrul Comerţului sub nr. J40/11925/28.12.2000, cod de inregistrare fiscala 
R02779625, contul bancar deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA - SUCURSALA UN1REA-R087 
RNCB 0082 0441 7283 0001 si cont bancar deschis la CEC BANK SMB (Sucursala Municipiului Bucuresti)-
R061 CECE B300 I5RO N211 7356, D.T.C.P.M.B - C o d 1BAN R039 TREZ 7005 069X XX00 0433, reprezentată 
prin CARMEN DOBRE - SEF DEPARTAMENT COMERCIAL, în calitate de EXECUTANT, pe de o parte 

si 

1.2 ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICA, cu sediul in Bucureşti, cod fiscal 4505375, având contul 
bancar nr. RO42TREZ24G675000200101X, deschis la trezoreria sect. 1, reprezentată legal prin prin Director Dr. 
Ancuta Elena Oprea, în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte, 

II. OBIECTUL COMENZn-CONTRACT: 
2.1. Obiectul prezentei Comenzi - Contract il constituie tipărirea de către EXECUTANT a următoarelor formulare, 
urmare cererii de oferta a BENEFICIARULUI: 

DENUMIRE 
LUCRARE TIRAJ MATERIAL FORMAT TIPAR FINISARE 

PREŢ 
UNITAR 

(Iară TVA) 

i Ì 

BILETE 
INTRARE 

COD 14.4.80 1300 

INTERIORiHARTI 
E OFFSET 60 

COPERTA : H. 
OFFSET 80 

12,5x5,5 
FI :4+0 +DUBLA 
NUMEROTARE+ 

PERFOR 
CARNETE 

100 FILE 

4,89 
LEI/ 

CARNET 

t 
1 
Ì 
i 
! -
Ì 

BILETE 
INTRARE 

COD 14.4.80 1500 

INTERIOR:HARTI 
E OFFSET 60 

COPERTA : H. 
OFFSET 80 

12,5x5,5 
FI :4+0 + DUBLA 
NUMEROTARE+ 

PERFOR 
CARNETE 

100 FILE 

4,80 
LEI/ 

CARNET 

III. TERMEN DE EXECUŢIE: 
3.1. Termenul de livrare este de 15 zile de la data semnării Comenzii-contract de ambele parti contractate, precum 
si a acordării vizei „ Bun de Tipar" de către Beneficiar. 

IV. PREŢUL COMENZII-CONTRACT: 
4.1 Valoarea totală a Comenzii-Contract este de 13.557,00,00 Iei la care se adaugă cota legala de TVA. 
4.2. Plata se va efectua de către Beneficiar, dupa livrare, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii de 
livrare, conform prevederilor Legii nr.72/2013. 

V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII: 
5.1. EXECUTANTUL LUCRĂRII TIPOGRAFICE SE OBLIGĂ: 
a) să execute lucrarea Ia termenul prevăzut la art. 3.1 şi conform caracteristicilor tehnice; 
b) să ambaleze şi să păstreze lucrările executate în bune condiţii, până la preluarea lor de către BENEFICIARUL 
serviciilor. Ambalajele folosite de C.N. Imprimeria Naţionala S.A. sunt 100% reciclabile; 
c),sa livreze produsele la sediul BENEFICIARULUI 

1 



d) sa furnizeze produsele respectând calitatea şi preţul stabilite in prezentul contract. 
5.2. BENEFICIARUL LUCRĂRII TIPOGRAFICE SE OBLIGĂ: 
a) să acorde viza „Bun de tipar" pentru executarea lucrărilor tipografice pe machete transmise de EXECUTANT, la 
termenul şi în condiţiile stabilite de comun acord cu EXECUTANTUL; 
b) să plătească preţul contractului si sa transmită EXECUTANTULUI dovada achitării formularelor comandate; 
5.3. OBLIGAŢII COMUNE PRIVIND PRODUCEREA UNUI ACCIDENT 
a) in cazul producerii unui accident de munca in care sunt implicaţi atat lucratori ai executantului cat si ai 
beneficiarului, anunţarea imediata a conducerii unităţilor respective, se va face de oricine are cunoştinţa de acest 
caz. 
b) comunicarea către 1TM a accidentului se va face de către ambele parti. 

c) cercetarea accidentului se va face conform Legii nr. 319/2006 si a H.G.nr. 1425/2006 actualizata. 

VI. CLAUZE FINALE: 
6.1. Modificarea prezentei Comenzi - Contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 
6.2. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte ori pentru executarea necorespunzatoare sau cu întârziere a 
obligaţiilor asumate prin contract, partea aflata in culpa datorează celeilalte parti penalităţi in cuantum de 0,15% pe 
zi de întârziere, incepand cu prima zi dupa scadenta, calculate la valoarea neachitata/cantitatea nelivrata. Penalităţile 
vor putea fi solicitate si facturate fara a mai fi necesara transmiterea vreunei notificări, trecerea vreunui termen de 
gratie (scadent) si vor putea depasi cuantumul sumei asupra căreia au fost calculate. 
6.3. Reclamatiile privind calitatea produselor sau serviciilor noastre se pot face folosind e-mail-ul 
calitate@.cnin.ro. sau la fax: 021/223.11.80. Informaţii privind derularea prezentei comenzi contract se pot obţine 
la tel:021/222.32.91/ int.297 sau email:elena.stefan@rain.ro, persoana de contact - dna Elena Ştefan- Serviciul 
Comercial, folosirea altor canale de informaţii nefiind luate in considerare. 
6.4. Proprietatea asupra bunurilor se transfera de la executant la beneficiar în momentul predării acestora. 
Beneficiarul are obligaţia să preia bunurile Ia termenele şi în condiţiile prevăzute în contract. Preluarea bunurilor se 
face prin recepţia de către beneficiar, ocazie cu care se identifica şi se constata cantitatea şi calitatea acestora. 
6.5. Produsele se considera acceptate -din punct de vedere calitativ - daca executantul nu primeşte nicio reclamatie 
scrisa in termen de 5 zile de la livrarea produselor. 
6.6. Prezenta Comanda - Contract a fost încheiată într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte şi intră în vigoare la data semnării şi înregistrării de către ambele părţi contractante. 

EXEC 
C.N "IMPRI 
SEFDEPAH 

CARM 

/ 

LÄ" - S.A 
LCIAL 

BENEFICIARUL 

SEF SER^ 
PETRISO 

DÌSTRIBUTIE 
: E S C U 

Consilier juridica 
Mitu Roxana IMnş 

Responsabil con^ |c¥, 
Elena Stefan - S i 

Consu l t an ta achiziţii, 
SC I P G O Inven tu res I n c o r p o r t a e d 

VIZA CFPP 

C o n t r o l f inanciar 
prevent iv p rop r iu 
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