CONTRACT DE FURNIZARE
nr. 6.120 data 22.02.2021

1. Preambul
În temeiul Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice EMITENT:
PARLAMENTUL ROMÂNIEI -PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 23 mai 2016,
HOTĂRÂREA Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice ,EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI, PUBLICATĂ ÎN:
MONITORUL OFICIAL NR. 423 din 6 iunie 2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare și OUG 107/20.12.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu
impact în domeniul achizițiilor publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între
COMUNA GIROC, cu sediul în loc. Giroc, Str. Semenic, Nr. 54, cod postal 307220, judetul
Timis, tel/fax 0256.395.648, 0256.395.798, cont IBAN RO30 TREZ 24A5 1010 3200 101X, deschis
la Trezoreria Timişoara, cod fiscal 5390613, contreprezentată prin Dl. Dr. Iosif-Ionel Toma, funcţia de
Primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
Și
SC OFFICEMAT 30 SRL, cu sediul in sat Chișoda, comuna Giroc, str. Retezat, nr. 7A, jud.
Timiș, telefon 0722 35 69 62, email: olimpia.matis@officemat30.ro, număr de înmatriculare la ORC
J35/50/2006, cod fiscal RO18278949, cont RO37TREZ6215069XXX006143 deschis la Trezoreria
Timișoara, reprezentată prin Administrator, doamna Olimpia Matiş în calitate de Furnizor, pe de altă
parte.
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou,
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
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g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională
de Comerţ (CIC).
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

4.1. – Obiectul contractului îl constituie furnizarea de “Produse de birotică și papetărie pentru
comuna Giroc și obiectivele acesteia”, COD CPV 30192700-8 - Papetărie (Rev.2), în perioada
convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, conform achiziției
SEAP/SICAP cu numărul DA[27415449] din 17.02.2021.
4.2. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze autorității contractante (achizitorului)
produce de birotică și papetărie, conform solicitării acestuia, pe întreg parcursul anului 2021.

4.3. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul produselor conform termenelor şi
condiţiilor de livrare şi a listei de preţuri transmise regulat, conform înţelegerii dintre beneficiar şi
furnizor .
4.4 Produsele vor fi livrate la locațiile indicate de achizitor, respectiv:
- Primăria Comunei Giroc - str. Semenic, nr.54;
- Sediul Arhivei primăriei Comunei Giroc - Unitatea Militară Giroc;
- Creșa Giroc – str. Trandafirilor, nr. 57;
- Creșa Chișoda – str. Nicolae Firu, nr. 56;
- After school Giroc – str. Trandafirilor, nr. 59;
- After school Chișoda – str. Nicolae Firu, nr. 58;
4.5 În cazul în care produsele/echipamentele necesită montare/punere în funcțiune, Furnizorul are
obligația de a asigura aceste servicii fără costuri suplimentare.
4.6 Cu ocazia livrării produselor, reprezentanții părților vor încheia un proces-verbal de predare-primire
care constată că livrarea s-a efectuat conform dispozițiilor legale și contractuale, la adresele menționate de
achizitor.
4.7 În cazul în care există neconformități ale produselor sau acestea sunt degradate, ori necorespunzătoare
din punct de vedere calitativ și cantitativ, achizitorul are dreptul de a refuza integral/parțial recepția
produselor. În caz de refuz total al recepției, părțile vor încheia un proces verbal de refuzare a recepției. În
cazul în care recepția este parțială, părțile vor încheia un procesul-verbal de recepție pentru produsele
recepționate, iar pentru produsele refuzate spre recepție vor fi încheiat un proces-verbal de refuzare.
4.8 În cazul refuzării recepției produselor, furnizorul are obligația de a înlocui acestea cu produse
conforme, fără a depăși termenul de livrare stabilită prin prezentul contract. În caz de depășire a termenului
de livrare, furnizorul va suporta toate prejudiciile create achizitorului.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate pe

parcursul anului 2021, la obiectivele menționate la punctul 4.4, plătibil furnizorului de către
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achizitor este de 60.000 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 11.400,00 lei, prețul final al prezentului
contract fiind de 71.400,00 lei.
5.2. În cazul în care autoritatea contractantă, pe perioada derulării prezentului contract, nu necesită produse
de birotică și papetărie pentru întreaga sumă menționată în contract, acesta se va prelungi prin act adițional
până la terminarea sumei alocate pentru produsele de birotică și papetărie, necesare Comunei Giroc și
obiuectivelor acesteia, menționate la punctul 4.4 al prezentului contract de furnizare..
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract produce efecte începând cu data semnării lui, respectiv 22.02.2021 și până
la 31.12.2021.
6.2 Prezentul contract se încheie în data de 31.12.2021.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe la data semnării acestuia.
7.2 Durata livrării produselor este de maxim 7 zile de la data lansării solicitării scrise către furnizor.
8. Documentele contractului
8.1 Oferta de preț SEAP DA[27415449] din 17.02.2021;
8.2 Act adițional – dacă este cazul
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în ofertă.
9.2 Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
9.3 Furnziorul se obligă să instaleze, monteze, sau să pună în funcțiune produsele dacă funcționarea
acestora impune o asemenea operațiune. Operațiunile de instalare/montare/punere în funcțiune sunt incluse
în prețul ofertei, furnizorul neavând dreptul să solicite alte sume în afară de cele menționate prin prezentul
contract.
9.4 La data predării bunurilor/echipamentelor/produselor, și odată cu semnarea procesului-verbal de
predare primire, Furnizorul este obligat să pună la dispoziția achizitorului următoarele documente:
▪ certificatul de calitate – dacă este cazul;
▪ instrucțiuni de utilizare în limba română;
▪ certificatul de garanție pentru fiecare produs, care să includă seria și numărul acestuia- dacă este
cazul;
▪ orice alt document necesar în vederea exploatării în condiții de siguranță a
produselor/bunurilor/echipamentelor;
9.5 Furnizorul se obligă să suporte toate consecințele izvorâte din nerespectarea obligațiilor stabilite prin
prezentul contract.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
10.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea
facturii de către acesta. Plata se va efectua în baza facturii emise de Furnizor, în termen de maxim 30
de zile calendaristice de la data semnării procesului-verbal de recepție a produselor.
10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul mai sus indicat atunci furnizorul are dreptul de a
sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de
efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea
produselor în cel mai scurt timp posibil.
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11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din preţul contractului. (0,1 % din valoarea contractului pe fiecare zi de întârziere)
11.2 În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul stabilit la art. 10.2, atunci
acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata
neefectuată. (0,1 % din plătile neefectuate, pe fiecare zi de întârziere)
11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil ţi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese.
11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului,
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Recepția produselor
12.1 Recepția produselor se face în momentul în care acestea au fost furnizate și montate (DACĂ ESTE
CAZUL) în totalitate.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor respectând:
a) datele din achiziția SEAP DA[27415449] din 17.02.2021 şi
b) termenul comercial stabilit;
după semnarea contractului, conform solicitărilor scrise primite de la achizitor.
13.2 La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat achizitorului, cât şi,
după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor,
cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare.
13.3 Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de
furnizor pentru livrare.
13.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
privind recepţia produselor.
14. Asigurări
16.1 Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de
livrare convenit.
15. Servicii
15.1 Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, respectiv cele de montare și instalare, după caz, fără a modifica preţul contractului.
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de
ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente privind calitatea materialelor. De asemenea,
furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca
urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e
cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor
funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
16.2 (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 24 luni.
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(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data procesului verbal de recepţie efectuat după livrarea
acestora la destinaţia finală (la produsele la care se impune acest lucru).
16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu această garanţie.
16.4 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui
produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele
declarate în oferta SEAP DA[27415449] din 17.02.2021.
17.2 Preţul contractului este ferm și NU se actualizează.
18. Amendamente
18.1 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
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
19. Subcontractanţi
19.1 Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se
constituie în anexe la contract.
19.3 (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa
din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
19.4 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
20. Întarzieri în îndeplinirea contractului
20.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul în termenul menționat la capitolul 7 al prezentului
contract.
20.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are
obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în
prezentul contract se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
20.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
21. Forţa majoră
21.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
21.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
21.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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22. Soluţionarea litigiilor
22.1 Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
22.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecătoreşti de la sediul Achizitorului.
23 Limba care guvernează contractul
23.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
24.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi 22.02.2022 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
Achizitor
COMUNA GIROC
Primar,
Dr. Toma Iosif Ionel

Furnizor
S.C. OFFICEMAT 30 S.R.L.
Administrator,
Olimpia Matiș

Avizat juridic,
Compartiment Juridic
Consilier juridic I superior,
Camelia Loredana Bogdan

Birou Financiar - Contabilitate
Inspector I principal,
Ramona Lavinia Ungureanu

Compartiment Achiziții Publice,
Consilier I principal
Diana Furdui

6

