
Contract de furnizare "Echipamente de imprimare, scanare, cop/ere"

CONTRACT DE FURNIZARE

1. Parti contractante r .39

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publica nr. DPA 203/27.01.2014, s-a incheiat prezentul contract de fumizare
prod use,

intre

MUNICIPIUL BUCURE§TI, cu sediul in Bdul Splaiul Independentei nr. 291 - 293, sector 6, Bucuresti, tel.
/fax 021.305.55.30, cod fiscal, avand cont bancar R081TREZ70024510220XXXXX, deschis Directia de Trezorerie si
Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU, avand functia de
Primar General, In calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

n
SC Q'NET INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Strada Fecioarei Nr 13, Sector 2, Bucuresti, CP 020103, telefon
021/211.78.55, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7697/22.06.2011, Cod Unic de Inregistrare
R028672605, cont bancar IBAN nr. 038ABNA4100264100428600, deschis la RBS Bank, Sucursala Bucuresti,
reprezentata prin dl. Marius -£orneliu VLADU in functia de Administratorjn calitate de FURNIZOR, pe de alta
parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale, respectiv actul administrativ incheiat intre Municipiul

Bucuresti in calitate de "achizitor", si un furnizor de produse in calitate de "furnizor";
b. Ac/)/z/fors/Furn/zor-partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea

integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele si orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul

contract, pe care furnizorul se obliga prin contract sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor, cum ar fi

transportui, asigurarea, instalarea, punerea in funcrjune, asisten|a tehnica in perioada de garage si orice
asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

f. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;

g. durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii,
ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizare conventionala sau
legala a oricarui efect pe care il produce.

h. oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica;

f
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i. propunerea tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini;
j. propunerea financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare

si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire;
k. rezilierea contractului - desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca aceasta sa aduca atingerea

prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
I. forfa majora - un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, mai presus de controlul

parlor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii, sau oricealte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunfiativa. Nu este
considerat forta majora un eveniment celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de execute, face
extrem de costisitoare executarea obligapor uneia dintre parti.

m. zile - zile calendaristice, in afara cazului in care se mentioneaza ca sunt zile lucratoare; luna - luna
calendaristica; an - 365 de zile.

3.Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile'1 sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului
4.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze Primariei Municipiului Bucuresti ,,Echipamente de imprimare, scanare,
cop/ere", sa instaleze §i sa asigure mentenanta sistemului, conform specificapor din caietul de sarcini si in
conformitate cu oferta sa, in perioada convenita si in conformitate cu obligate asumate prin prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1. - Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretui convenit pentru indeplinirea contractului de furnizare
,,Echipamente de imprimare, scanare, cop/ere" conform ofertei.
5.2. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre achizitor, potrivit ofertei financiare
este de 2.970.272,90 Lei exclusiv TVA, dupa cum urmeaza:

-1.709.152,79 lei, pentru echipamente si licence software;
-1.261.120,11 lei pentru servicii de operare, desfasurate lunar, pana la finalizarea contractului, respectiv 35 luni.

5.3. - Pre^ut este ferm si neajustabil pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de 36 de luni, dupa cum urmeaza:

- maximum 1-luna de la data semnarii contractului de catre ambele parti pentru livrarea, instalarea, configurarea si
punerea in funcjiune a echipamentelor s.i solupor software;
- 35 de luni de la receplia finala pentru servicii de operare si asigurare consumabile §i piese de schimb, tncepand
cu data Procesului Verbal de Receptie

6.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze Primariei Municipiului Bucuresti toate echipamentele de imprimare, scanare,
copiere, inclusiv instalare, configurare, punere in funcjiune echipamente si solutii software, precum si serviciile de
operare §i asigurare consumabile si piese de schimb, conform specificapor din caietul de sarcini.

7. Aplicabilitate
7.1. - Contractul intra In vigoare la data semnarii de catre ambele parti si inregistrarii lui in Registrul Unic de
Contracte, existent la Direcfla Generala Achizitii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
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8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini;
b. Propunerea tehnica;
c. Propunerea financiara cu Centralizator de preturi (Anexa la Formulae nr. 14)
d. Lista cu subcontractanjii declarati - Formular nr. 12;
e. Contract subcontractare incheiat cu SC Xerox (Romania) Echipamente si Servicii SA
f. Acte aditionale, daca parole vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului;
g. Garantia de buna executie;
/?. Declaratie IMM.

8.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietui de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de
sarcini.

9. Standarde
9.1 - Produsele furnizate vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre furnizorr in propunerea
sa tehnica, in conformitate cu cerintele din caietui de sarcini.

10. Drepturi de proprietate intelectuala
10.1. Furnizorul are obligajia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si ac^iuni in justice, ce rezulta din Incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalape sau utilajele folosite pentru sau In legatura
cu produsele achizijionate, §i

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

11. Receptie, inspec^i s.i teste
11.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta §i/sau de a testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificape din caietui de sarcini.
11.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Comisia imputernicita a
achizitorului pentru efectuarea receptiei, testelor sj inspectiilor este formata din reprezentan^i ai Directiei Sisteme
Informatice desemnati in acest sens. Achizitorul are obligajia de a notifica in scris furnizorului identitatea
reprezentanjilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspecpor.
11.3. Inspecpe sj testele din cadrul receptiilor se vor efectua la locul de livrare al produselor, pe fiecare reper
(produs), conform destinatfei din precomanda achizitorului/punere in functiune/montaj.
11.4. Daca produsul inspectat sau testat nu corespunde specificapor tehnice, achizitorul are dreptul sa il respinga,
iar furnizorul are obligate, fara a modifica prep contractului, de a remedia defectiunile sau de a inlocui produsul.
11.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat
datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de fumizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al
achizitorului, anterior livrarii si montarii acestora la destinatia finala.
11.6. Prevederile clauzelor 11.1.-11.5. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garan^iilor sau de alte
obligatii prevazute in contract.

CLAUZE SPECIFICS
12. Garanfia de buna execute a contractului
12.1. (1) Furnizorul are obligajia de a constitui garan^ia de buna executie a contractului pe toata perioada derularii
contractului, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si inregistrarea contractului in registrul unic de
contracte existent la Directia Proceduri Achizitii. Garantia de buna executie va fi depusa, in original, la Directia
Generala Economica si in copie la Directia Sisteme Informatice si la Directia Generala Achizitii - Directia Proceduri
Achizitie in vederea deblocarii garantiei de participare.
(2) Garantia de buna execute se constituie de catre Furnizor in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
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(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea
prezentului contract, inclusiv in perioada de garantie a produselor ce fac obiectul contractului sau In cazul rezilierii
contractului din motive imputabile fumizorului, precum si in cazul prejudiciilor produse In realizarea obiectului prevazut
la art. 4 din contract, din vina fumizorului, ori in alte situatfi prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs
achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna execute, furnizorul este obligat sa-l despagubesca pe
achizitor integral si intocmai.
12.2.(1) Cuantumul garantiei de buna execute exprimata procentual este de 7 % din pretul contractului, fara T.V.A.
(2) Avand in vedere ca furnizorul este IMM, si se incadreaza in prevederile art. 16, alin. 2, din Legea nr. 346/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea de 50 % pentru garantia de buna executie.
(3) Garan(ia de buna executie a contractului se constituie prin schsoare de garantie de buna executie emisa de o
societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita prejudiciului creat, daca
furnizorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligate asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
Fumizorului, precizand totodata obligape care nu au fost respectate.
12.4. Restituirea garantiei de buna executie se face in termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre Furnizor a
obligapor asumate prin prezentul contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
12.5. Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului de furnizare.

13. Responsabilitatile fumizorului
13.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele prevazute si sa presteze serviciile prevazute in caietul de sarcini si
oferta tehnica (anexe la contract) cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in
conformitate cu procedeele tehnologice si a conditiilor de calitate prevazute.
13.2. Furnizorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele produse din vina sa, pentru neindeplinirea,
indeplinirea defectuoasa sau indeplinirea parjiala a obligapor sale fata de achizitor, privind sarcinile prevazute in
caietul de sarcini si oferta tehnica, in limita garantiei de buna executie.

14. Responsabilitatile achizitorului
14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia fumizorului orice facility si/sau informant pe care acesta le detine
si pe care furnizorul le-a cerut in propunerea tehnica, consideradu-le necesare pentru indeplinirea contractului.

15. Ambalare si marcare
15.1. (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea
dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la scare si la precipitatiile care ar putea
sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii furnizorul va lua in considerare, unde este cazul,
distanja mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitator de manipulare grea in toate punctele de
tranzit.
15.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare in vederea protectiei
coletelor (paleti de lemn, foi de protec^e, etc.) raman in proprietatea achizitorului.

16. Livrarea produselor §i documentele care le insojesc
16.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele in termen de 5 zile de la comanda ferma facuta de achizitor
respectand destinatia finala: conform destinatiei din precomanda achizitorului/punere in functiune/montaj si termenul
stabilit Iaclauza6.1.
16.2. La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a transmite achizitorului documentele care insojesc
produsele:

a) factura fiscala; ^
b) avizul de expedite; e/
c) certificatul de origine;
d) procesul verbal de receptie si predare; ^
e) certificatul de calitate;
f) certiftcatul de garantie;
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g) dupa caz, polita de asigurare ,,toate riscurile".
16.3. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsul/produsele au fost livrate partial sau total se face dupa
receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor
pentru livrare.
16.4. Livrarea produselor se considera Incheiata In momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 16.1.-
16.3.

17. Transport
17.1. Furnizorul are obligatia de a asigura si de a plati transportul incarcaturii pana la destinajia finala, conform
precomenzii si comenzii ferme a achizitorului/punere in funcrjune/montaj.

18. Servicii
18.1. Pe langa furnizarea efectiva a produselor, fara a modifica pretul contractului, furnizorul are obligatia de a presta
si serviciile aferente livrarii produselor: configurarea echipamentelor hardware si de comunicatie; analiza
necesitatilor, a proceselor legate de activitatea de baza a beneficiarului, cu documentarea specificatiilor detaliate si a
cazurilor de utilizare, instruirea personalului beneficiarului; asistenja post-implementare; asistenja suport in garantie;
operare, conform caietului de sarcini si ofertei tehnice si financiare.

19. Perioada de garanjie acordata produselor
19.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele fumizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea,
furnizorul are obligatia de a garanta ca nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu va avea niciun defect ca
urmare a materialelor sau manoperei sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona
in conditii normale.
Perioada de garantie se va acorda, de asemenea, servtciilor de instalare si configurare, de operare si asigurare a
consumabilelor si pieselor de schimb pentru echipamentele noi si cele existente.
19.2. (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea prevazuta in propunerea tehnica si
caietul de sarcini.
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la
destinajia finala.
19.3. Furnizorul va asigura suport tehnic gratuit 24h/7zile prin e-mail, web sau telefon.
19.4. Furnizorul va asigura gratuit in perioada de garantie remedierea defectiunilor sj pieselor de schimb.
19.5. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat fumizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in
conformitate cu aceasta garantie.
19.6. La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia sa asigure constatarea unei defectiuni in maximum
24 ore si remedierea defectiunii in maxim 7 zile de la data reclamarii acesteia de catre beneficiarul echipamentelor.
Daca datorita unor defectiuni se va intrerupe exploatarea vreunui echipament achizitionat, furnizorul se va obliga sa
extinda perioada de garantie cu durata intreruperii.
Produsele care in timpul perioadei de garantie le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de
garantie care curge de la data inlocuirii produsului, furnizorul avand obligatia emiterit_ unui nou aviz de expeditie
pentru produsul/produsele inlocuite. Reparape se vor efectua la sediul beneficiarului. In cazul in care reparatia nu
poate fi efectuata la sediul beneficiarului, ofertantul va inlocui produsul defect, luat spre reparare, cu un produs
similar, pentru perioada reparatiei.
Furnizorul va prezenta documente (declaratie), din care sa reiasa modalitatea efectuarii activitatii de service, in
perioada de garantie si posibilitatea asigurarii service-ului post garantie.
19.7. Daca fumizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul
are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror
alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

20. Modalitati de plata
20.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de maxim 30 zile de la data de inregistrare a
facturii fiscale a furnizorului la Directia Financiar, Contabilitate din Municipal Bucuresti confirmata in prealabil de
Directia Sisteme Informatice, pe baza Procesului-Verbal de Receptie a produselor receptionate. Procesul Verbal de
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Receptie va fi semnat de catre furnizor si de catre o comisie de receptie imputernicita, fomata potrivit DPG nr.
1056/2012
20.2. In cazul in care achizitorul are observatii cu privire la corectitudinea documentelor justificative si Intocmirea
facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 7 zile pentru remedierea lor, dupa care curge un alt termen de 30
zile pentru plata facturilor.
Furnizorul este raspunzator de corectitudinea SJ exactitatea datelor Inscrise in facturi si se obliga sa restituie atat
sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
20.3. - (1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, a
facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca achizitorul sesizeaza furnizorul despre neregulile
constatate si returneaza facturile in original, in interiorul termenului de plata al facturii. Un nou termen de plata va
curge de la inregistrarea de catre achizitor a noilor facturi prezentate de catre furnizor, completate cu date corecte,
potrivit legit si contractului.
(2) Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar furnizorul sa solicite, plati in avans

21. Actualizarea prejului contractului
21.1. Pentru produsele livrate platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara,
anexa la contract.
21.2. Prep contractului este ferm, in lei si nu se actualizeaza.

22. Amendamente
22.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin contract/act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

23. Subcontractanti
23.1. Furnizorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a
semnat contractul cu achizitorul.
23.2. (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din
contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor
din contract.
23.3. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata si supusa aprobarii achizitorului.

24. Intarzieri in indeplinirea contractului
24.1. Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada inscrisa in prezentul contract.
24.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta termenul de livrare, acesta are obligatia de a
notifica, in timp util, achizitorului modificarea datei de furnizare. Modificarea datei de furnizare se face cu acordul
paitilor, prin act aditional.
24.3. Cu excepjia prevederilor clauzelor privind forta majora si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o
prelungire conform clauzei 20.2., o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 25.1.
24.4. Daca pe parcursul derularii contractului achizitorul nu respecta termenele de plata, acesta are obligatia de a
notifica, in timp util, furnizorului modificarea datei de efectuare a platilor. Modificarea datei de efectuare a platilor se
face cu acordul parjlor, prin act aditional, furnizorul beneficiind de actualizarea situatiei de plata.
24.5. Cu exceptia prevederilor clauzelor privind forta majora si in afara cazului in care furnizorul este de acord cu o
prelungire, o intarziere in efectuarea platilor da dreptul furnizorului de a solicita majorari de intarziere achizitorului,
potrivit prevederilor clauzei 25.2.
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25. Majorari de intarziere
25.1. in cazul In care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu isi indeplinesje obligate asumate prin contract, achizitorul

are dreptul de a deduce din prejul contractului, ca majorari de intarziere o suma echivalenta cu 0,02% din valoarea
contractului ramas neexecutat, pentru fiecare zi de Intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligapor.
25.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevazute la
clauza 19,1., acesta are obligapa de a plati la solicitarea furnizorului, ca majorari de intarziere o suma echivalenta cu
0,04% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligator.
25.3. In cazul in care plajile nu pot fi efectuate din cauza unor situatii neprevazute in legatura cu contul bancar

si/sau alocarea bugetara, P.M.B. nu datoreaza majorari, penalitati sau daune interese furnizorului.

26. Incetarea contractului
26.1. Prezentul contract inceteaza deplin drept, fara a mai fi necesara interven^ia unui/unei tribunal arbitral/instance
judecatoresti in cazul in care una dintre partf:
- este declarata in stare de faliment;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentui contract fara acordul celeilalte par(i;
- neindeplinirea obligapor asumate prin prezentui contract, prevazute in caietul de sarcini si oferta tehnico-
financiara, dupa ce a fost avertizata prin a doua notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a
acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
26.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunja unilateral contractul de furnizare in eel mult 30 de zile de la aparitia
unor circumstance care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contractual astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
26.3. In cazul prevazut la clauza 25.2. furnizorul are dreptul de a prettnde numai plata corespunzatoare pentru partea
din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
26.4. In cazul prevazut la clauza 25.1. achizitorul executa garanjia de buna execute a prezentului contract.

27. Cesiunea
27.1. In prezentui contract de achizitie publica este permisa doar cesi unea creantelor nascute din acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

28. Forta majora
28.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
28.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentui contract, pe
toata perioada in care acesta actioneaza.
28.3. 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.
28.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obigatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masurt care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
28.5. Daca forta majora actioneaza sau se 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 prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.

29. Solutionarea litigiilor
29.1. Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe caie amiabila, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
29.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti
competente din Romania.

30. Limba care guverneaza contractul
30.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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31. Comunicari
31.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
31.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

32. Legea aplicabila contractului
32.1. Contractjl va fi interpretat conform legilor din Romania.

33. Dispozitii finale
33.1. Prezentui contract, Impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta voinja
parlor si mlatura orice injelegere verbala dintre acestea, anterior sau ulterior incheierii lui.
33.2. Urmarirea prezentului contract se face de catre directiile de specialitate semnatare, in functie de activitatea
specifica fiecarei directii.
33.3. Prezentui contract a fost incheiat in 5 (cinci) exemplare originale.

SEMNAT DE:

Pentru si iQrfKfftiele Ac

Nu

Functia:

Adresa:

umele

Functia:

ucuresu l̂. Splaiul Independentei, Adresa:
, sector 6

NAT DE:

rusiin numele Fumizo

Marius - Corneliu VLADU

ADMINISTRATOR

Strada Fecioarei, Nr 13, Sector 2,
Bucuresti
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