
1. In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările 
ulterioare, urmare a referatului nr. 48001/23.04.2021, aparţinând Serviciului Administrativ 
s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de produse,

între
U.A.T. M UNICIPIUL SLOBOZIA, având sediul în Slobozia, Jud. Ialomiţa, Str 
Episcopie!, Nr. 1, cod poştal 920023, telefon: 0243/231401, fax: 0243/212149, cod fiscal 
4365352, cont nr. RO 30TREZ24A51010320010IX, deschis la Trezoreria Municipiului 

e:mf 1l > Qffioe@municipiulslobozia.ro , reprezentata legal prin domnul Dragoş 
RE, avand funcţia de Primar, in calitate de Achizitor, pe de o parte

Si
S.C. RIK S.R.L, cu sediul în Constanţa, Strada Interioară, Nr. 2, Lot 11, C 69 etaj Jud. 

Constanţa, telefon: 0241/618806, fax: 0241/618860, e-mail: rik@rik.ro. CUI R01889794 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J13/3643/1991, cont trezorerie 
R022TREZ2315069XXX002269, deschis la Trezoreria Co„stanta, reprezentată legal pri"

omnul Rica CIRIC, având funcţia de Director General, în calitate de Furnizor, pe de altă 
parte.

2. Definiţii
2.1. - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

contract; r
c. preţul contractului - preţul platibil furnizorului de către achizitor, in baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligâtiilor asumate prin contract;
. pioduse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele 

a prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcţiune, asistenta
tehnica in perioada de garanţie si 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 majora si esenţiala 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 si serviciilor 
poate fi distincta de naţionalitatea furnizorului;

g. destinaţie finala - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera 

Internaţionala de Comerţ (CIC);
i -forţa majoră - Termenul „Forţă majoră” utilizat în prezentul Contract este definit potrivit 

ait. 1.351 alin. (2) din Codul civil şi înseamnă un eveniment independent de controlul 
I ăiţilor, caie nu se datorează culpei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul 
încheierii Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea, integrală sau parţială, a 
obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbări ale
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activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade 
insurecţii, revolte, epidemii, pandemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete’ 
inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile’ 
mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor 
corespunzătoare de diligentă. Enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă 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 calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu excepţia 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" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca 

nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
~~ Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze la sediul 

achizitorului produsele pentru contractul având ca obiect „Articole de papetărie şi 
accesorii de birou pentru anul12021”, în conformitate cu Anexa nr. 1 a contractului.

. . Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit in prezentul contract pentru produsele din Anexa nr. 1 ataşată.

5. Preţul contractului
5.1. - Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate este de 30.217,33 lei fără 

T.V.A la care se adaugă T.V.A. în valoare de 5.741,29 lei, rezultat din achiziţionarea 
cantităţilor maxime de produse precizate în Anexa nr. 1 a prezentului contract.

6. Durata contractului

6.1. Durata de valabilitate a contractului reprezintă intervalul de timp în care prezentul 
contract operează valabil între părţi potrivit legii, de la data intrării sale în vigoare şi până 
Ia epuizarea convenţională sau legală a oricăror efecte pe care le produce.

6.2.Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi.
6.3.Executarea contractului -  

31.12.2021.
din ziua următoare semnării de către ambele părţi şi până la

7. Documentele contractului
7.1. - Documentele contractului sunt:

a) Oferta SEAP;
b) Anexa nr. I la contract, în care sunt prevăzute produsele care se vor achiziţiona în 

anul 2021, cantităţile maxime, precum şi preţul fiecărui produs, în lei, fără T.V.A.;
c) Anexa nr. 2 la contract - Acordul privind preferarea datelor cu caracter personal;
d) Acte adiţionale (dacă este cazul).
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8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. - furnizorul se obligă să furnizeze produsele la sediul achizitorului, în termen de 48 

L.e orc de la primirea notei de comandă, care va fi transmisă de către responsabilul cu 
derularea contractului.

8.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performantele 
prezentate în oferta sa.

8.3. - Produsele livrate vor fi însoţite de factură şi vor fi recepţionate în baza acesteia.
8.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

0 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 legătură 
cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 

convenit în prezentul contract.
9.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termen de 5 zile de la livrarea 

produselor.
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 de 

zile de la data înregistrării facturii la achizitor, conform prevederilor Legii nr. 72/2013 
privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume 
de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 
contractante, cu modificările si completările ulterioare. Factura va fi însoţită de un proces -  
verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a produselor.

9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după
ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt 
timp posibil.

10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaţiilor
10.1. - In cazul în care, din vină sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul facturilor, ca 
penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din cuantumul produselor 
nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

10.2. - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de 
a percepe ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % din plata 
neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

10.3. - Neexecutarea prevederilor contractuale în mod culpabil dă dreptul achizitorului, în 
condiţnle art.1553 din Codul Civil, alin. (2), partea finală, să rezilieze de drept contractul, 
iară altă formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată.

10.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata furnizorului, fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia 
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a contractului.
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Clauze specifice

ÎL  Recepţie, inspecţii si teste
11.1. - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa 

produsele pentru a verifica dacă corespund cerinţelor de calitate impuse.
11.2. - (1) Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei calitative se vor face la destinaţia finală 

a produselor, Ia sediul Primăriei Municipiului Slobozia.
11.3. - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor 

achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 
contractului, de a înlocui produsele refuzate.

11.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va 
i limitat sau amanat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu 

finală PartlCiparea unui rePrezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia

11.5. - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

12. Ambalare şi marcare
o. } 2y ". ^  Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
tara limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la 
temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului 
şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde 
este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de 
manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de 

achizitor, respectând termenul de livrare prevăzut la punctul 8.1.
13.2. - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele 

respectiv factura.
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total 

se face după instalare şi 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 de recepţie produselor.

14. Asigurări
A 14.1 - 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, fără a modifica preţul contractului.
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15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, 
cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată 
prin contract.

16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 

nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate 
prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei 
(cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către 
achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la 
parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.

16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor: conform certificatului de garanţie 
emis de producător.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi 
instalarea acestora la destinaţia finală.

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 in maxim 48 ore, fără costuri suplimentare pentru 
achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe 
cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

1 7. Ajustarea preţului contractului
17.1. -  Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului, sunt calculate pe 

baza preţurilor unitare ofertate şi acceptate. Preţul unitar al produselor rămâne ferm pe 
toată perioada de derulare a contractului.

A
18. întârzieri în îndeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termen de 48 de ore 

de la primirea notei de comandă de la achizitor.
18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare 

stabilit, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare a produselor se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

18.3 - în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului.

19.Confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal
19.1. Furnizorul se obligă să păstreze pe toată durata de executare a prezentului contract, 
precum şi după încetarea acestuia, confidenţialitatea asupra datelor, informaţiilor şi 
documentelor referitoare la activitatea achizitorului care îi vor fi transmise în vederea 
realizării obiectului prezentului contract, cu excepţia celor care prin natura lor sunt publice 
sau destinate publicului.
19.2. Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii menţionată la pct. 19.1. încetează dacă 
intervine una dintre următoarele situaţii:
a) acordul părţilor;
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b) datele, informaţiile, documentele menţionate anterior sunt accesibile publicului sau devin 
accesibile publicului pe altă cale decât prin încălcarea prezentului contract;
c) dezvăluirea datelor, informaţiilor şi/sau accesul la documentele menţionate anterior sunt 
cerute printr-un act oficial al unei autorităţi administrative sau judecătoreşti, act emis în
îndeplinirea obligaţiilor legale ale respectivei autorităţi şi cu respectarea tuturor cerinţelor
legale.
19.3. Derularea prezentului contract se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului 
nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor). Părţile pot utiliza datele personale ale 
semnatarilor în limita contractului pe care l-au încheiat. Orice prelucrare suplimentară sau în 
alt scop, face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De 
asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la 
perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. Datele cu caracter 
personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi 
neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părţile vor lua 
toate măsurile tehnice şi în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile 
asumate prin această clauză.

20. Cesiunea
20.1. O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte transferă 
Contractul sau parte din acesta unui terţ şi a fost obţinut acordul prealabil al celeilalte Părţi. 
Cu excepţia următoarelor cazuri, Furnizorul nu va cesiona niciuna dintre obligaţiile sale 
contractuale:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci 
sau unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau 
care vor deveni încasabile în derularea Contractului, cu o notificare 
prealabilă transmisă către cealaltă Parte,

(b) Achizitorul va efectua plăţi directe către Subcontractanţii care şi-au 
exprimat opţiunea în acest sens,

(c) în cazul rezilierii Contractului de către Achizitor, Furnizorul va ceda către 
Achizitor orice subcontract imediat după primirea notificării Achizitorului 
în acest sens,

(d) Furnizorul este înlocuit de un nou furnizor atunci când drepturile şi 
obligaţiile furnizorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, 
inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul furnizor care îndeplineşte 
criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această 
modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale Contractului şi 
să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 
prevăzute de Legea în domeniul achiziţiilor publice.

20.2. Aprobarea unei cesiuni de către Achizitor nu-1 va elibera pe Furnizor de obligaţiile 
care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată.
20.3. In cazul în care Furnizorul a cesionat, integral sau parţial, Contractul fără respectarea 
prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sancţiunea pentru încălcarea 
Contractului.

21. Forţa majoră
2 1 .1 .- Forţa majoră este constatata de o autoritate competenta.
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21.2. - Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia.

21.4. - Partea care invocă forţa majoră este obligată să obţină certificarea evenimentului de 
către instituţiile sau autoritatile abilitate de lege in acest sens (Camera de Comerţ şi 
Industrie), să notifice forţa majoră celeilalte părţi, în termen de maxim 5 zile calendaristice 
de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui.

21.5. - Daca forţa majora actioneaza sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in 
cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2. - Dacă, după 30 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 competente de la domiciliul achizitorului, 
potrivit dreptului comun.

23. încetarea şi rezilierea contractului
23.1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, în mod unilateral, în condiţiile 
apariţiei unor circumstanţe care fac ca îndeplinirea contractului să devină contrară interesului 
public sau în alte situaţii similare, printr-o notificare scrisă transmisă cu 10 zile înainte, fără 
ca cealaltă parte să poată pretinde daune interese.
23.2. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) prin ajungere la termenul prevăzut în art. 6;
b) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului 
contract şi legislaţiei aplicabile;
c) prin acordul părţilor consemnat în scris, doar atunci când obligaţiile reciproce asumate 
până la data încetării sunt îndeplinite de cele două părţi;
d) prin reziliere, în următoarele situaţii:
- în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile 
contractuale;
- furnizorul cesionează contractul fără a respecta prevederile clauzei Cesiunea.
- în situaţia în care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului, decide să rezilieze prezentul contract, fără plata de daune-interese, 
transmiţând furnizorului o notificare scrisă, în acest sens, cu 10 zile înainte.

24. Limba care guvernează contractul
24.1. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

25. Comunicări
25.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in 

momentul primirii.
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25.2. - Comunicările dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării in scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabila contractului
26.1. - C on tractu l va  fi in terp reta t conform  leg ilo r din R om ania.

Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în 3 (trei)
exemplare, dintre care 2 (două) pentru achizitor şi 1 (unu) pentru furnizor.

Administrator Public,
Mihail -  Gabriel OLTENICEANU

FURNIZOR, 
S.C. RIK S.R.L. 

Director General, 
Rică CIRIC

L
’ii

7

Dir6cţia Economică, 
Director executiv, 
Adrian TRiFAN

Aviz d i legalitate,
Serviciul Juridic,
Consilier juridic Aurelia DINU

Direcţia Tehnicâ> 
Director executiv, 
Marian RADU

Şef Serviciu I.L.P.A.P.C., 
Rodica STOICA

Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni, 
Cerasela Ioanina IjVANCEA

întocmit
Consilie\\jţţiridic Viorica-Adriana DINU
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Anexa nr. 1 la contractul nr. ^..^3.^.5. ,^ 0 ^ 1

N r. crt. D e n u m ir e U .M . C a n tita te
P .U . ie i, tară  
T .V .A .

Total lei
f*v V
ta ra

T .V .A .

1 Agrafe metal, 78mm, 50buc/cutie cutie 50 2,88 144,00
2 Agrafe metal, 50mm, lOObuc/cutie cutie 70 1,94 135,80
3 Agrafe metal, 28mm, lOObuc/cutie cutie 150 0,71 106,50
4 Biblioraft A4 75mm, marmorat, cu 

rama, Akko buc 500 3,92 1.960,00

5 Ace cu gămălie, 50g/cutie cutie 50 0,99 49,50

6 Capsator de birou 24/6 3Ocoli 
Kaniţaro DS-45N 64mm buc 10 10,40 104,00

7 Capse 24/6, 1000 buc/cutie, Kangaro cutie 150 0,82 123,00

8 Carton color A4 160g/mp 250 
coli/top crem (03) top 3 26,84 80,52

9 Chitanţier A6, carnet lOOfile, 
autocopiativ, 2 exemplare carnet 100 5,91 591,00

10 Condica de prezenta A4FV, carnet 
200file, coperta duplex, 60g/mp carnet 5 37,41 187,05

11 Mape arhivare A4, fara şnur, cotor 
3.5cm, caserata cu hârtie buc 400 4,63 1.852,00

12 Fluid corector, pe baza de solvent, 
20ml, Donau buc 100 1,54 154,00

13 Creion cu guma HB, Koh-I-Noor buc 100 0,59 59,00

14 Cutie arhivare lOOmm, Working Up, 
alba buc 100 1,56 156,00

15 Cutie arhivare 150mm, Working Up, 
alba buc 100 1,90 190,00

16 Dosar plastic cu şina, incopciat cu 2 
perforaţii, Noki buc 1500 0,36 540,00

17 Dosar carton cu şina A4, 230g/mp, 
alb buc 1000 0,28 280,00

18 Dosar carton incopciat A4, 1/1, 
230g/mp, alb buc 1000 0,35 350,00

19 Elastic inele, diametru 50mm, 
1 OOg/punga, Daco punga 20 2,83 56,60

20 Textmarker 4 culori/set, vârf lat, 
Office Products set 20 4,42 88,40

21
Folii plastic cu perforaţii A4, 40 
microni, 100 file/set, deschidere sus, 
standard, Noki

set 40 5,13 205,20

1



22 Pix fara mecanism, medium, Bic 
Round Stic, albastru buc

ooIO

0,49 245,00

23 Lipici solid 20g, Office Products buc 100 0,89 89,00

24 Marker permanent, vârf rotund 1
3mm, Office Products buc 50 0,85 42,50

25 Note de plata A6, tipar negru fata buc 50 3,52 176,00

26 Notes autoadeziv 75x75mm, lOOfile, 
galben pal, InfoNotes buc 50 0,74 37,00

27 Ordin de deplasare A5FV, carnet 
lOOfile, 60g/mp, 14-5-4 A5t2 carnet 10 2,60

1 ~ ■

26,00

28 Perforator de birou 2perf 3 Ocoli 
Kangaro Perfo30 buc 10 12,94 129,40

29 Plic TC4 (229x324mm) gumat, alb, 
80g, clapa dreapta, 25buc/set set 148 3,06 452,88

30 Plic TC5 (162x229mm) gumat, alb, 
80g, clapa dreapta, 25buc/set set 148 1,71 253,08

31 Plic LC6 (114xl62mm) autoadeziv, 
alb, 80g, clapa dreapta, 25buc/set set 400 1,16 464,00

32
Plic cu burduf TB4 
(250x353x50mm) siliconic, maro, 
130g, clapa dreapta, lObuc/set

set 20 4,58 91,60

33 Registru A4, 200 file, matematica buc 40 9,29 371,60

34
Registru intrare-iesire corespondenta 
A4FV, carnet lOOfile, coperta 
mucava, 60g/mp

carnet 10 24,86 248,60

35
Registru intrare-iesire 
corespondenta, A5-FV-R, coperta 
duplex C I00, 60gr/mp

registru 10 18,76 187,60

36
Registru de casa in lei A4F, carnet 
lOOfile, autocopiativ, 2 exemplare, 
60g/mp, 14-4-7bA

carnet 50 16,03 801,50

37 Banda adeziva 19mm x 33m, 
8buc/set set 5 5,93 29,65

38
Banda adeziva 48 mm x 60 m, 
transparenta, 23 microni, adeziv 
acrilic, Vibac

rola 40 2,02 80,80

39 Hârtie plotter in rola A0 80g/mp 
841 mm x 175m rola 3 109,25 327,75

40 Tus pentru stampila 30ml, Donau, 
a/n/r/v/m buc 40 1,52 60,80

41
Plic DL (110x220mm) autoadeziv, 
alb, 80g, clapa dreapta, fereastra 
dreapta, 25buc/set

set 880 1,47 1.293,60
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42
Foaie de parcurs auto transport 
perso an e  A4FV, carnet lOOfile,
60g/mp

carnet 15 4,96 74,40

43 Hârtie copiator A4 80g/mp 500 
coli/top, Sky Copy top 1500 10,36 15.540,00

44 Hârtie copiator A3 80g/mp 500 
coli/top Sky Copy top 40 21,05 842,00

45 Set Coperta arhivare A4 
(210x297mm) buc 2000 0,47 940,00
Total: 30.217,33

MUNICIPIUL SLOBOZIA 
P.riinaitv,

•°a\
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i ---------- ĂVI2 P 6

£ 5 / 1 X 1  financiar rI as.
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Administrator Public,
Mihail -  Gabriel OLTENICEANU

FURNIZOR, 
S.C. RIK S.R.L. 

Director General, 
Rică CIRIC

%(..) I» » C .t o

' 'V

Direcţia Economică, 
Director executiv, 
Adrian JTRIF AN

Avi^ de legalitate,
Serviciul Juridic,
Consilier juridu^Aurelia DINU

Direcţia Tehfiică, 
Director executiv, 
Marian RADU

Şef Serviciu I.L.P.A.P.C.,
Rodica STOICA

Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni, 
Cerasela Ioanina IV A N C fIa

A

întocmit, (
Consil|er juridic Viorica -  Adriana DINU
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