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Contract de furnizare 
nr. 3951 / 07.04.2017

1. Plir(ile contractante
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizifiile publice, s-a incheiat prezentul 

contract de furnizare produse, 
intre 

A. Scoala Gimnaziala "Nicolae La bis", cu sediul 1n Str. Firidei Nr. 2, sector 3, 
Bucure�ti, tel/fax 021/3486271, cod fiscal 32579777, cont trezorerie  
deschis la , reprezentata prin , avand funqia de Director �i ,avand functia de Contabil tn 
calitate de achizitor, pe de o parte

�i 
B. SECTIA VIATA INDEPENDENTA, cu sediul in Bd.Maresal Avrescu nr.17, pavilion F,

sector 1, Bucuresti, din cadrul ASOCIATIEI VIATA INDEPENDENTA cu sediul in Bd. Banu
Manta nr.9, sector 1, numar de inregistrare in Registrul asociatiilor sau fundatiilor
203/2.07.2002, cod unic de inregistrare RO6970546, cont

 deschis la , reprezentata pri  , avand functia . de Director executiv, in calitate de 
furnizor, pe de alt"��

2. De:[i.ni(ii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract-prezentul contract �i toate anexele sale; / 

 
b. achizitor �i .furnizor - partile contractante, a�a cum sunt acestea nu mite ir( prezentul
contract; 
c. preful contractului- preful platibil furnizorului de catre achizitor, i'n baza contractului,
pentru indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d.produse - echipamentele, ma�inile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sale furnizeze achizitorulu i; 
e. sen1icii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de fi.irnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica 
i'n perioada de garantie �i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 
f origine-locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora �i esentiala a componentelor 
rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de 
baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor �i serviciilor 
poate fi distincta de nationalitatea furnizorului� 
g. tlestina(iefinalii.- locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera
lnternationala de Comert (CIC); 
i. for(a majorii.- reprezinta o 1mprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila �i inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza 
gre�elii sau vinei acestora, �i care face imposibila executarea �i, respectiv, fodeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii 
sau orice alte catastrofe naturale, restriqii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, :rara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
j. zi- zi calendaristica; an - 365 de zile.



3. I nterpretare

3 .1 -In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de conte�-� 
3.2 -Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calenda · e d�a se 
specifica i'n mod diferit. 

C'I bl" ..,auze o 1gaton1 

4. Obiectul �i preful contractului / 
4.1- Furnizorul se obliga sa livreze ''pachet tonere pentru imprimante I¢ · ,-? coala 
Gimnaziala "Nicolae Labis", 111 perioada/perioadele convenite �i 10 conformjtate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract. 
4 .2 - Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea 
contractului de furnizare ·'tone re pentru imprimante laser··.
4.3 - Pretul convenit pentru i'ndeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate �i al 
serviciilor accesorii prestate, platibil furnizorului de catre achizitor este de 6.167,58 Lei

inclusiv TVA, din care TVA 1.027,93 Lei, reprezentand Lei 5.139,65 exclusiv TVA, , astfel: 

Pre�J unitar Valoare totala Valoare totala 

PRODUS 

Toner original Canon 
CartridgeT pt. PCD-
320/340 buc = I x buc 

Toner original Xerox 
negru 006R0146l pt. WC 
7120 buc = 1 x buc 

Toner original Xerox cyan 
006R0 1464 pt. 
WorkCentre 7120 buc = 1 
x buc 

Toner original Xerox 
galben 006R0 1462 pt. 
WorkCentre 7120 buc = l 
x buc 

Toner original Xerox 
magenta 006R0 1463 pt. 
WorkCentre 7120 buc = l 
x buc 

Toner original Kyocera 
cyan TK-895C pt. FS-
C8020MFP buc = 1 x buc 

Cantitate exclusiv 
(buc) TVA (lei) 

554,46 
] 

512,67 
] 

801,55 
1 

801,55 
1 

801,55 
] 

407,42 
1 

exclusiv TV A Valoare inclusiv TVA 
(lei) TVA (lei) (lei) 

554,46 
110,892 665,352 

512,67 
102,534 615,204 

801,55 
160,31 961,86 

801,55 
160,31 961,86 

801,55 
160,31 961,86 

407,42 
81,484 488,904 



Toner original Kyocera 
negru TK-895K pt. FS-
C8020MFP buc = 1 x buc 445,71 445,71 

1 89,142 
Toner original Kyocera 
magenta TK-895M pt. FS-
C8020MFP buc = l x buc 407,42 407,42 

] 81,484 
Toner original Kyocera 
galben TK-895Y pt. FS-
C8020MFP buc = I x buc 407,32 407,32 

1 81,464 
TOTAL 5.139,65 5.139,65 1 .027,93 

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de la data semnarii si pana la data de 31.12.2017. 

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini;
b) detaliu cumparare directa atribuita SEAP.

7. Obliga(iile principale ale furnizorului
7. l - Furnizorul se obliga sa livreze, �i dupa caz sa configureze, sa
monteze produsele men□ionate la punctul 4.3.
7.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele �i/sau performantele
prezentate 'in detaliu cumparare directa atribuita.
7.3 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in perioada convenita.
7.4 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii �i aqiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele

\ achizitionate, �i
ii) daune-interese, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei

in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

8. Obliga.tiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere �1 sa plateasca pretul
convenit in prezentul contract.
8.2 - Achizitorul se obliga sa recepfioneze produsele fn termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligii sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de maxim 30
de zile de la inregistrarea facturii acestuia la sediul achizitorului, pe baza acesteia �i a
Procesului-Verbal de predare - primire a produselor.

9.Sanc(iuni pentru neindeplinirea cu/pabila a obliga{iilor
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu i�i fndepline�te obligafiile asumate, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 

534,852 

488,904 

488,784 

6.167,58 



echivalenta cu 0, 15%/zi din valoarea ramasa a contractului pana la fodeplinirea efectiva a 
oblig�tiilor. Contravaloarea penalitatilor se va retine din factura urmatoare. 
9.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit la art. 8.3. atunci 
acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0, 15%/zi din valoarea 
facturii neachitate in termen. 
9 .3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre paf!i, in 
mod culpabil, da dreptul paq:ii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere 
rezilierea contractului �i de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4 - Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare 
scrisa adresata furnizorului, rara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu 
conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la aqiune sau 
despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 

Clauze specifice 
I 0. Garan{ia de bunii execu(ie a contractului 
Nu este cazul. 

11. Recep(ie, inspec(ii # teste
11. l - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta �i/sau testa produsele pentru
a verifica conformitatea lor cu specificatiile din certificatele de calitate.
l 1.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor
sai imputemiciti pentru efectuarea receptiei, testelor �i inspectiilor.
11.3 - lnspectiile �i testele din cadrul receptiei provizorii �i receptiei finale (calitative) se vor
face la sediul achizitorului.
11.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor,
achizitorul are dreptul sa ti respinga, iar furnizorul rara a modifica pretul contractului are
obligatia:

a) de a inlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda

specificatiilor !or tehnice. 
l 11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa �i, dacii este necesar, de a respinge nu va fi

limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fast inspectate �i testate de furnizor, cu
sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia
final a.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu ii vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii
garantiilor sau alter obligatii prevazute in contract.

12. Ambalare # marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, rara 
limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului �i expunerii la temperaturi 
extreme, la scare �i la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului �i depozitarii 
in aer liber, 111 a�a fel inca.t sa ajunga in buna stare la destinatia finala. 
(2) in cazul ambalarii greutatilor �i volumelor in cutii, furnizorul va lua 111 considerare, unde
este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor �i absenta facilitatilor de
manipulare grea 111 toate punctele de tranzit.



l 

12.2 - Ambalarea, marcarea �i documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele ce vor ft special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare. 12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum �i toate materialele necesare proteqiei coletelor (paleti de lemn, foi de proteqie etc.) raman 1n proprietatea achizitorului. 12.4 - Transportul produselor la achizitor se asigura gratis de catre furnizor. 
13. Livrarea �i documentele care inso{esc produsele13. I - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia final a indicata de achizitor,respectand:a) datele de livrare �ib) termenul comercial stab ii it.13 .2 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care 1nsotesc produsele. 13.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare �i dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 13 .4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie produselor. 
14. Asigurii.ri14. l - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contractimpotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare �i livrare, infunqie de termenul comercial de livrare convenit.
15. Servicii15.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta �1 serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.

_........,,--..� 15.2- Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada e tiftf nvenita, cu co_nditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obli 
I

, d�pnn contract. 
16. Perioada de garan(ie acordata produselor16.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate ilrinl?Qnt' t sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate pr� use e furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelof sau manoperei ( cu exceptia cazului cand proiectul �i/sau materialul este cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului �i ca acestea vor functionala parametrii solicitati, in conditii normale de functionare. 16.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este de 12 luni. (2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrareaacestora ..16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere saureclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.16.4 - La primirea unei astfeJ de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defeqiuneasau de a inlocui produsul fn perioada convenita, rara costuri suplimentare pentru achizitor.Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le t'nlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de onoua perioada de garantie care decurge de la data inlocuirii produsului.16.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost in�tiintat, nu reu�e�te sa remedieze defectul in perioadaconvenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul �i pe cheltuiala



furnizorului �i fara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate 
avea fata. de furnizor prin contract. 

17. Ajust{lre{l pre(ului contractu/ui
17. 1- Pretul contractului este form in lei �i nu se actualizeaza pe toata durata des:fa�urarii
contractului.

18. Suhconfr{lctan(i
Nu este cazul

19. fntlirzieri in indeplinirea contractului
19. l - Furnizorul are obligatia de a indeplinicontractul de furnizare respectand datele de
livrare $i termenul comercial stabilit.
19.2 - Daca pe parcursul 1ndeplinirii contractului furnizorul nu respecta datele de livrare sau
de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligatia de a notifica achizitorul in timp util;
modificarea datei/perioadelor de furnizare se va face cu acordul pa.rtilor, prin act aditional.
19.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
furnizorului.

20. For(a majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a forj:ei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca. forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat $i in mod complet, producerea acesteia �i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie i'n
vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum l5 zile de la incetare.
20.6 - Daca forta majora aqioneaza sau se estimeaza ca va aqiona o perioada mai mare de 6
!uni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilaltepa.rti incetarea de drept a prezentului
contract, rara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solu{ionarea litigiilor
21. l - Achizitorul �i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
2 l .2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul �i furnizorul nu
reu$esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate so)-icita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatore�ti din Romania.

22. Limba care guverneazii contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.



. 
' 

23. Comunicii.ri

23.1 - (1) Orice comunicare i'ntre paJ1i, referitoare la i'ndeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat 1n momentul transmiterii, cat �i in momentul
pnmm1.
23 .2 - Comunicarile intre parti se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

24. Legea aplicabill, contractului
24. l - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au 1nteles sa 1ncheie azi 07.04 .. 2017 prezentul contract in 3 (trei) exemplare, 
cate unul pentiu fiecare pa11e �i unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti. 

ACHIZITOR, 

Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" 

Director, 

 

Contabil, 

FURNIZOR, 

SECTIA VIATA INDEPENDENTA 




