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Gontract de furnizare
computere personale si imprimante laser monocrom A4

Temei leqal: incheiat in conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 9i Legea nr.

339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016.

1. Pirtile contractante

OFICIUL DE CADASTRU 9l PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV cu sediul in
Municipiul Bucuregti, $os. Pavel D. Kiseleff nr.34, Sector 1, Telefon 021 .224.60.85, Fax
021 .224.60.84, C.U.l. 10086689, Cont IBAN RO80TRE223G510103201300X, deschis la

Trezoreria Sector 1 Bucuregti, reprezentat legal prin doamna Ruxandra Nicoleta GHIBA -
Director, in calitate de ACHIZITOR,

........denumirea operatorului economic adresi
n umirtelefon/fax

cod fiscal

i;;ii; i;.;iii;i; ;; i;;;i;; p; ;; "'lg"riHi'*

reprezentata prin
cond ucitorului),

Au convenit de comun acord incheierea urmetorului contract, dupd cum urmeaza:

2. Definilii
2.1 - in prezentul contract urmetorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinti acordul de voin[i al celor doui pi4i incheiat
?ntre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor gi un prestator de servicii, in calitate
de furnizor asllel cum este acesta modificat, completat, cu deroglri stabilite, inlocuit, novat

sau cesionat periodic Ai Anexele sale;
bl achizitor 9i furnizor - p|(ile contractante, ala cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c)pretut contractutui - pretul plitibil furnizorului de citre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrali 9i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;'d) produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig5, prin contract, si le

lur nizeze achizitorului;

9r

de inmatriculare
(trezorerie, bancd) ..........



e) servicii - servicii aferente livririi produselor, respectiv activitilile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenla
tehnicd in perioada de garanlie 9i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin
contract;
f) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
c6nd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majori 9i esentialS a

componentelor rezulti un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin

caracteristicile sale de bazd, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor 9i serviciilor poate fi distincte de nationalitatea furnizorului;
g)destinalie finald - locul unde furnizorul are obligalia de a furniza produsele;

h) termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera
lnternationali de Come( (ClC);
i) torla majord - reprezinti o imprejurare de origine externe, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibili gi inevitabild, care se afli in afara controlului oricerei pa4i, care nu se
datoreazi gregelii sau vinei acestora, 9i care face imposibild executarea 9i, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolu!ii,

incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativi. Nu este considerat
fo(i majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, firi a crea o imposibilitate de

executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pi(i;
j) zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.
(se adaugd orice atli termeni pe care pAlib inteleg sd ii defineasce pentru contract).

3. I nterp retare
3.1 - in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural 9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul 'zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu

se specificd in mod diferit.

4. Obiectul gi pretul contractului
4.1 . - Furnizorul se obligd si furnizeze ..................in perioada/perioadele (denumirea

produselor gi cantitdlile) convenite 9i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul

contract.
4.2. - Achizitorul se obligi sa pleteasce furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea

contractului de furnizare ....-... in termen de 30 de zile de la data livrarii finale

si in baza facturii fiscale.
(den u m i re a P rod u selor)

4.3. - Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul produselor

plitibil furnizorului de cdtre achizitor conform termenului de livrare stabilit, este de

lei , la care se adauga T.V.A..

5. Durata contractului

livrate,

5.1 - Durata prezentului contract este de 36 luni calculate incepand cu data livrarii si

punerii in functiune a Produselor.

6. Doc u m entele c ontractu I u i
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel putin)'.

a) caietul de sarcini, clarificarile si amendamentele
pentru depunerea ofeftelor;

b) propunerea tehnicd gi propunerea financiard;
c) angajamentul ferm de suslrnere din paftea unui ter[, dacd este cazul'

emise inainte de termenul limita



7. Obligaliile principale ale furnizorului
7.1 - Furnizorul se obliga sa predea/se puna la dispozilia achizitorului, (denumirea
produselor 9i cantitatea), produsele definite in prezentul contract.
7.2- F urnizorul se obligi si furnizeze produsele la standardele gi/sau performanlele
prezentate in propunerea tehnici.
7.3 - Furnizorul se obligd si furnizeze produsele in perioadele/la datele previzute prin
graficul de livrare prezentat in propunerea tehnicd, anexe la contract.
7 .4 - F urnizorul se obligi sd despigubeasci achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de
proprietate intelectuali (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd
cu produsele achizijionate, gi

ii) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturi, aferente, cu exceplia
situaliei in care o astfel de incilcare rezulti din respectarea caietului de sarcini
intocmit de citre achizitor.

8. Obligaliile principale ale achizitorului
8.1-Achizitorul se obligd si achizilioneze, respectiv se cumpere 9i si plSteasci pretul

convenit in prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligi sa receplioneze produsele in termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligd sa plateasce pretul produselor citre furnizor in termen de 30 de
zile de la emiterea facturii.
8.4 - Daci achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. lmediat dupi ce
achizitorul i9i onoreazi obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt
timp posibil.

9. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a ohligaliilor
9.1. - in cazul in care, din vina sa exclusivi, furnizorul nu reusegte s6-9i indeplineasca
obligaliile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitili, o suma echivalente cu o cota procentuala de 0,1% /zi din pretul contractului,
pAni la indeplinirea efectivi a obligaliilor.
g.2. - in cazul in care achizitorul nu onoreazi obligaliile in termen de 30 zile lucrdtoare de
la data inregistririi facturii la achizitor, atunci acestuia ii revine obligalia de a plati, ca
penalitdli, o sumd echivalenta cu o coti procentuali de 0,1% /zi din plata neefectuati,
p6ni la indeplinirea efectivi a obligaliilor.
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pi(i, in
mod culpabil, dd dreptul padii lezate de a considera contractul reziliat de drepUde a cere

rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese
9.4 - Achizitorul i9i rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare

scrisd adresati furnizorului, fdri nicio compensalie, dacd acesta din urmd d6 faliment, cu

condilia ca aceasti denunlare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau

desp5gubire pentru furnizor. in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzetoare pentru partea din contract indepliniti pdni la data denunlirii unilaterale a

contractului.

10. Garantia de bund executie a contractului
10.1 - Furnizorul se obligi se constituie garanlia de buni executie a contractului in procent

de 1O% din valoarea contractului firi TVA, in cuantum de ...'.......' in termen de 5 zile



lucritoare de la data semnirii acestuia, garantie ce se constituie prin scrisoare de garanlie
bancard, in favoarea autorititii contractante, valabilS pana Ia data de............
10.2 - Achizitorul se obligi sd elibereze garantia pentru participare numai dupl ce
furnizorul a ficut dovada constituirii garantiei de buni execulie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de buni execulie, in
limita prejudiciului creat, daci furnizorul nu igr executa, executa cu intArziere sau execute
necorespunzitor obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii
asupra garantiei de buna execulie, achizitorul are obligatia de a notifica acesl lucru
furnizorului, precizind totodati obligatiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se obligi si restituie garanlia de bund executie in termen de 14 zile de la
indeplinirea obligaliilor asumate.
10.5 - Garanlia produselor este distincti de garantia de buni executie a contractului.

11. Receplie, inspeclii gi teste
11.'1 - Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta 9i/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) lnspectiile gi testerile la care vor fi supuse produsele, c6t 9i condiliile de trecere a
recepliei provizorii gi a recepliei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la
prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sea

imputerniciti pentru efectuarea recepliei, testelor gi inspectiilor.
11.3 - lnspectiile gi testele din cadrul receptiei provizorii 9i recepliei finale (calitative) se vor
face la destinatia finald a produselor, respectiv la sediul achizitorului.
11.4 - Dace vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor,
achizitorul are dreptul si il respingi, iar furnizorul fird a modifica prelul contractului are
obligatia:

a) de a inlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificirile necesare pentru ca produsele si corespundd

specifi ca{iilor lor tehnice.
'1 1.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa 9i, daci este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amenat datoriti faptului ci produsele au fost inspectate gi testate de furnizor, cu
sau firi participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livririi acestora la destinalia
final5.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumirii
garantiilor sau altor obligatii previzute in contract.

12. Ambalare si marcare
12.1 - Fwnizotul are obligalia de a ambala produsele pentru ca acestea si facd fati, fdri
limitare, la manipularea dure din timpul transportului, tranzitului 9i expunerii la temperaturi
extreme, la soare gi la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului 9i
depoziterii in aer liber, in aga fel inc6t si ajungi in stare bund la destinalia finali.
12.2 - Toale materialele de ambalare a produselor, precum 9i toate materialele necesare
protecliei coletelor (paleli de lemn, foi de proteclie etc.) rdm6n In proprietatea achizitorului.

13. Livrarea gi documentele care insolesc produsele
13. 1 - Furnizorul are obligalia de a livra produsele la destinalia finala indicate de achizitor,
respectind termenul de livrare stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligalia de a comunica, tn scris, atit
achizitorului, cat gi, dupa caz, societalii de asiguriri datele de expediere, numarul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incircare 9i locul de descircare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insolesc produsele.



a) Aviz de insotire a marfii;
b) Facturd fiscald;
c) Certificate de garantie:
d) Certificate de calitate;
e) Certificate de conformitate;
f) Cartea tehnici ( in limba romAni)
g)lnstructiuni de utilizare si intretinere (in limba romini)

(se precizeazd documentele care vor inso[i produsele)
13.3 - Certificarea de citre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate pa(ial sau total
se face dupi instalare gi dupe receptie, prin semnarea de primire de citre reprezentantul
autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
'13.4 - Livrarea produselor se consideri incheiate in momentul in care sunt indeplinite
prevederile clauzelor de receplie produselor.

14. Asigurdri
14.1 - F u,nizorul are obligalia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
impotriva pierderii sau deterioririi neprevezute la fabricare, transport, depozitare 9i livrare,
in funclie de termenul comercial de livrare convenit.
(se precizeazd termenul comercial de livrare)

15. Perioada de garanlie acordatd produselor
15.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ci produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligalia de a garanta ce toate produsele furnizate
prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei
(cu exceptia cazului cAnd proiectul gi/sau materialul este cerut in mod expres de citre
achizitor) sau oricirei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului 9i cd acestea vor funcliona la
parametrii solicitali, in conditii normale de functionare.
15.2 - ('l) Perioada de garantie acordati produselor de citre furnizor este cea declarate in
propunerea tehnicd.
(se precizeazd perioada de garanlie acordatd produselor)
(2) Perioada de garanlie a produselor incepe cu data recep{iei efectuate dupi livrarea 9i
instalarea acestora la destinalia finali.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau
reclamalie ce apare in conformitate cu aceasti garanlie.
15.4 - La primirea unei astfel de notificdri, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea
sau de a inlocui produsul in perioada conveniti, firi costuri suplimentare pentru achizitor.
Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd
de o noue perioadi de garanlie care decurge de la data inlocuirii produsului.
(se precizeazA perioada de remediere a defecliunilor sau de inlocuire a produsului)
15.5 - Daci furnizorul, dupi ce a fost ingtiintat, nu reugegte si remedieze defectul in
perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua misuri de remediere pe riscul 9i pe
cheltuiala furnizorului 9i firi a aduce niciun prejudiciu oricdror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea fale de furnizor prin contract.

16. Subcontractanti
16.1 - in cazul in care subcontracteazd pi(i din contract, Furnizorul are obligalia, si
incheiie contracte cu subcontractantii desemnali, in aceleagi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemna!i.



(2) Lista subcontracta ntilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, c6t 9i contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
16.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rdspunzdtor fald de achizitor de modul in care igi
indeplinegte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fati de furnizor de modul in care igi
indeplinegte partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daci acegtia nu
igi indeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu 9i-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantulu i va fi notificati achizitorului gi nu va
determina schimbarea pretului contractului.

17. intinieri in indeplinirea contractului
17.1 - F urnizorul are obligalia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele
inscrise in graficul de livrare.
17.2 - Dace pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecti graficul de livrare
sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligatia de a notifica achizitorul In timp util;
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se va face cu
acordul pi(ilor, prin act aditional.
17.3 - ln afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare, orice intArziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita
penalitdli furnizorului.

18. Modificarea gi Rezilierea Contractului
18.1. Pi(ile contractante pot, pe durata indeplinirii contractului sd convini la modificarea
clauzelor contractuale, prin acte adilionale ce devin parte integrantd a prezentului contract,
mai pulin prelul contractului, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora 9i care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului. Nu pot fi incheiate acte adilionale pentru modificarea unor clauze contractuale
in perioada de 15 zile de dupi semnarea contractului.
18.2. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor parti.
18.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, in mod culpabil gi repetat,
de cdtre una dintre pe(i, da dreptul pe4ii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii

9i de a pretinde plata de daune-interese.
18.4. Fiecare dintre p6(i i9i rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in
cel mult 10 de zile de la aparilia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data
incheierii contractului gi care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga masura
incit indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard interesului public.
18.5. Beneficiarul are dreptul de a anula oric6nd contractul, printr-o notificare scrisi
adresate prestatorului, firi nici o compensatie, daci acesta di faliment sau este insolvabil,
cu conditia ca aceasti anulare si nu prejudicieze sau se afecteze dreptul la acliune sau
despigubire pentru prestator.
18.6. Achizitorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru etapele
indeplinite pini la data denuntdrii unilaterale a contractului 9i pentru etapele aflate in
derulare sub conditia ca furnizorul si se angajeze in scris ci le va definitiva.

19. Fo(a majori
19.1 - Fo(a majori este constatata de o autoritate competente.
19.2 - Fo(a majore exonereaze perlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneazi.



19.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo(ei majore, dar
fdrd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6(ilor pene la aparilia acesteia.
19.4 - Partea contractante care invocd fo(a majord are obligatia de a notifica celeilalte
pi(i, imediat gi in mod complet, producerea acesteia 9i sd ia orice mdsuri care ii stau la
dispozitie in vederea limiterii consecintelor.
19.5 - Partea contractanti care invocd forla majori are obligalia de a notifica celeilalte pa(i
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
19.6 - Daci fo(a majord aclioneazi sau se estimeaze ce va acliona o perioadd mai mare
de 6luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pi(i incetarea de drept a
prezentului contract, firi ca vreuna din pi(i se poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. S ol uli on area I iti gii lo r
20.1 - Achizitorul 9i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilS,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legituri cu indeplinirea contractului.
20.2 - Dacd, dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi furnizorul nu
reugesc si rezolve in mod amiabil o divergenla contractuale, fiecare poate solicita ca
disputa se se solutioneze de citre instanlele judecetoregti din Rom6nia.

21. Limba care guverneazd contractul
21 .1 - Limba care guverneazi contractul este limba rom6ni.

22. Comunicdri
22.1 - (1) Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie si fie transmisi in scris, cu confirmare de primire 9i se consideri primitd de cdtre
destinatar la sediul precizat.
(2) orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii, c6t 9i in
momentul primirii.
22.2 - Comunicirile intre pi(i se pot face 9i prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail,
cu condilia confirmdrii in scris a primirii comunicirii.
22. 3. in cazul in care se schimbi adresa sau datele de identificare, fiecare parte va
notifica cealalti parte contractanta in acest sens.

23. Legea aplicabild contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rominia.

24. Dipozitii finale
24.'1 . Contractul intrd in vigoare la data semndrii de cdtre ambele pi(i.
24.2 Persoanele desemnate pentru urmirirea gi gestionarea indeplinirii obligaliilor ce revin
pi(ilor din prezentul contract sunt:
a) din partea Achizitorului: date de contact - telefon ... ... ... ...;
b) din partea Furnizorului............., date de contact - telefon ..............;
24.3. Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doui) exemplare, a cate 7 (gapte) pagini
semnate de reprezentatii legali ai celor doui pd(i, avdnd acelagi conlinut gi valoare
juridicd, din care unul pentru furnizor gi unul pentru achizitor.

ACHIZITOR

o.c.P.t. tLFov
FURNIZOR



Director

Contabil gef

Consilier juridic


