
Contľact de seľvicĺi

nr.ő6 t xo/rr.oś'"ą çl2L

1. Părţíle contractante

În temeiul Legii ĺľ. 98120|6 pľivind achizi1iile publice cu modificările şi completăľilĺ:

ulteľioaľe, uľÍnare a referatului nľ. 61523124.05.2022 aparţinând Serviciului Administľativ,

Compaľtimentul Administrativ, s_a încheiat prezentul contľact de achizi1ie publică de servicii'

între

U.A.T. MUNICIPIULUI sLoBoZIA, având sediul în Slobozia, Jud. Ialomi1a, Str. Episcopiei,

Nr. 1, cod poştal 920023, telefon: 02431231401, fax: 0243l2l2l49, cod fiscal 4365352, cont nr.

RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreľia Municipiului Slobozia, e-mail:

ofIice@municipiulslobozia.ro , reprezentată legal prin domnul Soare Dragos, având funcţia dĺ:

Primar, în calitate de Achĺzitoľ, pe de o paľte,

şź

s.c. CONTE IMPEX s.R.L., având sediul în municipiul Slobozia, b-dul. Matei Basarab, nr. 87,

tęlefon: 0243/23L.399, cod fiscal Ro 4596543, număľ înľegistrare Registrul Comeţului
J21/69Żl1993 , cont nr. RO70TREZ39I5069XXX000312, deschis la Trezoreľia Slobozia, e-mail:

conteimpex@yahoo.com, reprezentată legal pńn domnul Telea Dumitru având funcţia dĺl

Administľatoľ, în calitate de Pľestatoľ, pe de altă parte.

2. DeftnĘíí

Ż.l -Înpľezentulcontľact următorii termeni voľ fi interpľetaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizítor şí prestator - părţile contľactante' aşa cum sunt acestea numite în prezenĹul contľact;

c) preţul contractulud _ pľeţul plătibil fuľnizorului de către achizitor,înbaza contľactului, pentnr

îndepliniľea integľală şi coľespunzătoare a tufuror obligaţiilor asumate prin contract;

đ)servicíí - activităţi a căror prestare face obiect al contľactului;

e)pľoduse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexďanexele la pľezentul contľact şi pe caľe furnizorul are obligaţia de a le furniza aferent

serviciilor pľestate confoľm contractului;

Ąforţa majoľă - reprezintá o împrejuraľe de origine externă, cu caracter extraoľdinar, absolu't

impľevizibilă şi inevitabilă, caľe se află în afara contľolului oricărei păţi, caľe nu se datoręazá

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea

contľactului; sunt considerate asemenea evenimente: rázboaie, ľevoluţii, incendii, inundaţii sau

oľice alte catastrofe naturale, ľestricţii apărute ca uĺmaľe a unei carantine, embaľgou, enumeľaľea

nef,rind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este consideľat foţă majoľă un eveniment asemenea celor

de mai sus care' fütá a cľea o imposibilitate de executare, face extľem de costisitoare exęcutarea



obligaţiilor uneia din păţi;
g) zi - zl calęndansticá; an - 365 de zile

3. Interpretare

3'1 - În pľezentul contľact, cu excepţia unei prevederi contrare, cüvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice veľsa' acolo unde acest lucru este per|nis de context.

3.2 - Termenul "zi''sau "zile" sau oľice referire la zile reprezintá zile calendaľistice dacă nu se

specifică în mod diferit.

Clauze obligatoľíi

4. obíectul şi preţul contractuluí

4.l. - fuľnizorul se obligă să presteze seľviciile având ca obiept,,Aľticole de papetăľie şi
accesoľiĺ de biľouo', în conformitate cu Anexa contractului'

4.2. - Acbizitorul se obligă să achiziçioneze' ľespectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit

în pľezentul contract pentru produsele din Anexa ataşată.

5. Preţul contractului

5.1. - Preţul contractului, respectiv preţul produseloľ livľate este Çe 35.367,62lei Íăľă TVA, la
caľe se adaugă TVA în valoaľe de 6.719,85 lei, rezultat din acţĺzi1ia cantităţilor maxime de

pľoduse precizate în Anexa pľezenfului contract.

6. Durata contractului

6.1. - Durata de valabilitate a contractului ľepľezintă inteľvalul de timp în care prezentul contract

opereazá valabil între păľţi potľivit legii, de la data intľăľii sale îil vigoaľe şi până Ia eplizarea
convenţională sau legală a ońcăror efecte pe caľe le produce.

6.2' - Contractul intră în vigoaľe de la data semnării de către ambele păţi.
6.3. - Executaľea contľactului - dę la data semnării de către ambęlo păţi şi până la 3Ll2.2022.

7. Documentele contractuluí

7.1. - Documentele contractului sunt:

a) oferta SEAP;
b) anexa contractului, în care sunt prevăzute produsele care se vor achiziţiona în anul 2022,
cantităţile maxime, precum şi preţulfiecărui produs, în leiJărăr TVA;
c) acte adi1ionale (dacă e cazul);
d) acord privind prelucrareą datelor cu caracter personal;

8, obligaţiíle príncípale ale furnizoľului
8.1. - Furnizorul se obligă sá Îumjzeze pľodusele la sediul achizitopului, în teľmen de 48 de oľe
de la pľimiľea noteĺ de comandă' care va fi tľansmisă de cătľe responsabilul cu derulaľea
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contractului.

8.2. - Furnizorul se obligă sá fumizeze produsele la standardele şi/sau perfoľmanţele pľezentate îĺl
ofertă.

8.3. - Produsele livľate voľ fi însoţite de factuľă şi voľ Íi ľecepţionateînbazaacesteia.

8'4 - Fuľnizorul sę obligă să despăgubęască achizitorul împotriva oricăľoľ:

Đ reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă' din încălcarea unoľ dľepturi de propľietate

intelectuală (brevete, nuĺne' măľci înľegistrate etc.), legate de echipamentele' mateńalele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
iĐ daune-inteľese, costutri, taxe şi cheltuieli de orice natură' aferente, cu excepţia situa1iei în
caľe o astfel de încălcaľe ręnlltâ din ľespectaľea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. obligaţíile príncipale ale achizítoľului
9.L - Achizitorul se obligă să achiziţioneze' respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit
în prezenful contract.

9.2. - Achjzitorul se obligă să recepţioneze produselę în termen de 5 zile de la livľarea produseloľ'

9.3 - Achizitorul se obligă sĘ plătească pľeţul către prestator în termen de 30 de zlle de la data

înľegistrării factuľii Ia achiziţor, confoľm Legii ĺľ. 72l20l3 privind măsurile pentru combatereĺr

întârzierii în executarea obligaţiilor de platá a unor sume de bani rcnlltäĺd din contľacte încheiatĺ:

între profesionişti şi între aceştia şi autorită1i contľactantę actuaIizată. Factura va Íi însoţită de un
procęs - verbal de recepţie ca|itativă şi cantitativă a pľoduseloľ.

9.4 - Dacá achizitorul nu onorează facturile îĺr termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, furnizorul aľe dľeptul de a sista prestaľea serviciilor. Imediat ce achizitorul
onorează factuľa, fuľnizorul va relua livľarea pľoduselor îĺr cel mai scuľt timp posibil.

10. Sancţíuni pentru neîndeplínirea culpabílă a oblígaţiílor
10.1 - În çaru| în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, afunci achizitorul are dľeptul de a deduce ca penalităţi, o suma echivalentiĺ
cu o cotă pľocentuală de 0,Io/o din cuantumul serviciilor nepľestate, pentru fiecare zi de intarziere,
până la îndeplinirea efectivă a obligaçiilor.

rc.Ż - În canil în care achizitorul nu onoľează facfurile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta aľe obliga1ia de a plăti, ca penalită1i, o sumă echivalentă cu <l

cotă pľocentuală de 0J% din plata neefectuată, pentru fiecare zi deîntarzięre.
10.3 - Neexecutarea prevederiloľ contractuale în mod culpabil dă dreptul achizitorului, îĺr
condi1iile aľt.l553 din Codul Civil, alin. (2), partea finalá, sá rczllieze de drept contĺactul, Íăľă altiĺ
formalitatę şi ňľă intervenţia instanţei de judecată.

10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateľal contractul, printľ-o notificare scrisii
adľesată fuľnizorului, Íără niçi o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condi1ia cĺr

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentnl



prestatoľ. In acest caz, Îumizorul are dreptul de a pľetinde numai plata corespunzátoare pentru

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a cbntractului.

Clauze specifice

11. Recepţie, ínspecţíe şí teste

1 1.l - Achizitorul sau repľezentatul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa pľodusele pentru

a veľifica dacă corespund ceľinţelor dę calitate.

lI.2. - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei calitative se Ýor face la destinaţia finală a

pľoduselor, la sediul Pľimăriei Municipiului Slobozia.

11.3. - Dacă vreunul din pľodusele inspectate sau testate nu coľespünde specificaţiilor, achizitorul
are dľeptul să îl respingá, iar fuľnizorul are obligaţía, fürá a modifica preţul contractului, de a
înlocui pľodusele refuzate.

Il.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesaţ de a respinge' nu va fi limitat
sau amânat datoľită faptului că produsele au fost inspectate şi téstate de furnizor, cu sau ňľă
paľticiparea unui reprezentant al achizitorului' anterior livrăľii acestbra la destinaţia Íinală.

11.5' - Prevederile clauzeloľ l1.1 - 11.4 nu îl voľ absolvi pe fumizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau altor obligaţii îĺrscrise în contract.

12. Ambalare şí marcare

Iz.L - (1) Fuľnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă,, ftră"

limitare, la manipularęa duľă din timpul transpoľtului, ttaluitulţi şi expuneńi la temperaturi

extreme, la soare şi la pľecipitaçiile care ar putea să apaľă în timpril transportului şi depozităľii în
aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună starę la destinaţia Íinală.

(2) În cazl| ambalării greutăţiloľ şi volumelor în cutii, fuľnizorul va lua în consideľare, unde este

cazlll, distanţa mare pănă la destinaţia finală a pľoduselor şi absenţa facilităçiloľ de manipulaľe în
toate punctele de tranzit.

I2.2. - Toate mateľialele de ambalaľe a pľoduselor, precum şi toate materialele necesaľe pľotecţiei

coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în propľietatea achizitorului.

13. Lívľarea şi documentele care însotesc produsele

l3.l. - Fuľnizorul are obligaţia de a livľa pľodusele la estinaţia ťĺrală indicată de achizitoľ,

ľespectând termenul de livrare ptevánú la puncful 8.l.
I3.2. - Furnizorul va tľansmite achizitorului documentele care însoţesc produsele, respectiv

facfuľa.

13.3. - Ceľtificaľea de cătľe achizitoľ a faptului că pľodusele au fost livľate paţral sau total se face

după instalaľe şi ľecepţie, pľin semnaľea de pľimire de către reprozentantu| autonzat al acestuia,

pe documentelę emise de furnizoľ pentru livrare.



I3.4. - Livľarea produseloľ se consideľă încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevedeńle

clauzeloľ de ľecepţie a produseloľ.

14. Asigurări

l4.I. - Fuľnizorul are obligaţia dę a asigura complet produsele fiJmizate prin contľact împotriva
pieľderii sau deteriorării nepľevázute la fabľicaľe, transpoľt' depozitare şi livraľe' în funcţie dĺ:

termenul comercial de livľare convenit.

I5. Servícíi
15.1. - Pe lângă filrnizaręa efectivă a produseloľ, fuľnizorul aľe obligaţia de a pľesta şi serviciilĺ:
accesoľii fuľnizării pľoduseloţ, fürá a modifica preţul contľactului.

I5.2. - Furnizorul are obligaţia de a pľesta serviciile, pentru perioada de timp convenită cu

condiçia ca aceste servicii să nu elibereze fumizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin
contract.

16. Peľioadă de gaľanţíe aco7dată pľoduseloľ

16.1. - Furnizorul aľe obliga1ia de a garanta ca produsele furnizate pľin contľact sunt noi'
nefolosite' De asemenea, furhizorul aľe obligaţia de a gaľanta că toate produsele fuľnizate pľilr
contract nu voľ avea niciun defect ca uÍmare a pľoiectului' mateľialeloľ sau manoperei (crr

excepţia cazului când proiectul şilsau materialul este cerut în mod expľes de cătľe achizitoľ) sarr

oľicărei alte acţiuni sau omisluni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaçi,

condi1ii normale de funcţiona1e.

16.Ż. - (1) Perioada de gaľanţie acoľdată pľoduselor: confoľm certificatului de gaľanţie emis dĺl
producător.

(2) Perioada de garanţie a produseloľ începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalareir

acestora la destinaţia ťrnală.

16.3. - Achizitorul are dľeptul de a notiÍica imediat fuľnizorului în scris, oľice plângere sau

reclamaţie ce apare în conformitate cu această gaľanţie.

16.4. - La primirea unei astfel de notiÍicăľi, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau

de a înlocui produsul în maxim 48 de ore, Íără costuri suplimentaľe pentru achizitor. Produselĺ:

care, în timpul perioadei de gaľanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiazá de o nouă peńoadii

de gaľanţie care decurge de la data înlocuirii pľodusului.

16.5. - Dacă fumizorul, după ce a fost înştiin1at' nu reuşeşte să remedieze defectul în peńoadlr

convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuľi de ľemediere pe riscul şi pe cheltuiala
fumizoului şi Íără a aduce niciun pĘudiciu oricăror alte drepĺrľi pe care achizitorul le poate aveia

faţă de furnizor pľin contľact.



stabilit, atunci acesta are obligaţia de a notifica

datei/peľioadeloľ de fuľnizare a pľoduselor se va face cu acordul pľin act adi1ional

18.3' - În afaľa cazu|ui în care achizitorul este de acord cu o

1 7. Ajustarea preţului contractuluí

17 'L - Pentru produsele livľate, plăţile datorate de achizitor
pľeçuľiloľ unitaľe ofeľtate şi acceptate. Pľeţul unitaľ al
peľioada de deľulaľe a contľactului.

18, Întâľzieir în îndeptiníľea contractuluí

18.1. - Furnizorul aľe obligaţia dę a îndeplini contľactul de

primiľea notei de comandă de la achizitor.

t8.Ż. - Dacă pe paľcuľsul îndeplinirii contractului fuľnizorul

oľicę întâľziere în îndeplinirea contracfului dă dreptul

furnizorului.

19. Forţa majoľă

19.1 - Foţa majoľă este constatată de o autoľitate competentă'

l9.2 - Forţa majoră exonereazá paţi|e contractante de

pľezentul contľact, pe toatăperioada în care aceasta acţionează,.

19.3 - Îndepliniľea contractului va fi suspendată în peľioada de

pĘudicia drepturile ce li se cuveneau pă4iloľ până la apan1ia

I9.4 - Paľteacare invocă fo4a majoră estę obligată să obţină

sunt calculate pe baza

ľămâne feľm pe toată

în termen de 48 de oľe de la

respectă teľmenul de livraľe

în timp util; modificarea

a termenului de livrare,

dę a solicita penalită1i

obligaţiilor asumate pľin

a fo4ei majoľe, đar frră' a

evenimentului de către

lui.

instituçiile sau autoľităţile abilitate de lege în acest sens de Comeţ şi Industľie), să

notifice fo4a majoľă celeilalte păľţi în teľmen de 5 zi|e

evenimentului şi să ia toate măsuľile posibile în vederea limitării
de la producere

19.5. - Dacă foţa majoră acţioneazá sau se estimează ca va acţiona perioadă mai maľe de ó luni'

drept a prezentului contract,fiecare parte va avea dľeptul să notificę celeilalte păţi încetaľea

ftră, ca vreuna din părţi să poată pľetindă celeilalte daune-interese.

20. Soluţionarea lítígiílor
20.I - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate efoľturile pentru rezo|va pe cale amiabilă, pľin

tratative diľecte, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi ei în cadrul sau în legătură

cu îndeplinirea contľacfului'

20.2 - Dacá, după 30 de ziLe de la începerea acestoľ tratative, şi fuľnizorul nu reuşesc

să ľezolve în mod amiabil o diveľgenţă contľacfuală, Íiecaľe

soĘioneze de cătľe instanţele judecătoreşti competente dę la
dreptului comun.

solicita ca disputa să se

achizitorului, potľivit
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zLI. - Limba care

22. Comunícări
2|.| - (1) oľice comunicare

ťre transmisă în scris

(2) Orice document scris

primiľii.

2l.2 - Comunicările între

scľis a primirii comunicăľii.

contractul este limba română.

păţi, referitoare la Îndeplinireaprezentului contract, hebuie să
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se pot face şi pľin telefon, fax sau p-mail cu condiçia confiľmării în

23. Legea aplicabilă
23.1. Contractul va ťr
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prezentul contract în 3 (ľei) exe{nplare, doua pentru Achizitor si
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Anexă

Nr.CrĹ Denułłtire U.M Cantítate
Pľeţ unitar
tără TVA

Valoaľe totală

fără TVA

1
Agrafe realizate din metal nichela
inoxidabilde biľou 78 mm,S0buc/cut

cutii 50 3,78 189,00

2. Agľafe ręalizate din metal nichelaĺ
inoxidabil de biľou 50 mm,lO0buc/cut

cutrr 70 2,10 r47,00

J Agľafe ręalizate din metal nichelaĺ
inoxidabil de birou 28 mm,1O0buc/cut

cutii 100 1,0 1 101,00

4.
Biblioraft caľton A4 7,5 mm/75mm,A4
maľmoľat buc 400 4,20 1.680,00

5
Bolduri realizate diń metal nichelat.
inoxidabil 50g

cutii 25 I 68 42,00

6. Capsator buc 8 10,08 80,64

7
C apse 24 / 6 l000buc/tutie, galv anizate,
care nu se oxideaza cutii 100 1 ,0 I 101,00

8.
Chitantiere A6
inseľiate/100 Íile

autocopiative 2ex
buc 1s0 1 6,8 1 2.52I,50

9
Copeľti aľhivaľe A4 Îara snur, cotol
3 5mm,caserate cu haľtie

buc 300 5,46 1.638,00

10. Corector fluid pe bazą de solvent 20ml buc 80 2,10 168,00

l1

Cľeioane cu guma' confectionate diĺ
lemn cu mina graťĺt, sectiunea
hexagonala lacuit exteńor, non-toxic,
ďuľitate HB, ambulato

buc 50 0,42 21,00

IŻ
Cutie arhivare ręalizata din caľtoĺ
cndulat, 100mm, alba,
330*260*100mm

buc r00 2,52 252,00

13.
Cutie arhivare realizata din cartoĺ
ondulat, l00mm, alba
330*2ó0*15Omm

buc 100 3,36 336,00

14.

Dosare plastic cu sina incopciat cu 2

perfoľatii, coperta transparenta tip
coaja de poľtocala, sistem de
indosańere metallic

buc 1000 0,50 500,00

15
Dosaľe carton sina metalica A4, alb,
carton duplex 230glmp buc 1000 0,63 630,00

16.
Dosaľe caľton incopciat A4 Il1 alb,
Ż30 ýmp

buc 800 0,63 504,00



17. 2,52 25,20
Elastice bani lOObuc/punga
confectionate din cauciuc

Evidentiatoľ-textmarker set 4 culoľi
vaľf lat, corp plat, in culori difeľite, ct
cemeala fluorescenta, non-toxica p€

baza de apa, stabilizator UY, material
coľp plastic PP

18. 42,00

set 40I9 6,72

Ż0.

Folie pľotectie documente A4 din
plastic pvc, 38 microni, 100 cuc/set

400 0,42

Maľker permanent cu varf ľotund
mediu 1-3mm, nlrla/v, coţp de

culoarea scľisului, ceľneala ľezistentu
La apa si tempeľatuľi ľidicate

Pix fara mecanism medium aln, cu
cemeala de calitate extrafluida.
rezistenta |a apa, uscare rapida, coľp
rotund

30 0,76

2t

23. Note de plata A6 50 126,00

Lipici haľtie

r,26

22.

31,50

buc 3700 0,r7

10

27.

set

28. buc

24.

100 0,84 84,00

1

10

buc 10 I 1

25.

31. Registru intrare iesire A5 caľtonat I

Notes autoadeziv 75*75, galben pal

126,TO

32.
Registru de casa autocopiativ A4 2ex,
I4-4-7bA,55grlmp

26.

buc 15,13

33.

Perforatoaľe

Rola banda adeziva I 9mmt33m, 0,84

buc

48mm/60m.
3,36

Plic c5 (I6Ż*229mm),9um'

4,20

2,52

1000 2I,00

cl.dr.alb,80 gr

21.000,00coli/top

Plic C6 (II4*162mm), gum.

buc

35.

Hartię copiator A3 80g/mp

buc

20 37,82

cl.dľ.alb,80 gr

29

Plicuri burduf

Registru A4 dictando, matematica 20C

80

buc

30

ťrle

Registru intrare-iesire A4 caľtonat

268,80

buc

0,84

buc

168,00

buc

34.

25

Rola banda adeziva
aďęziv acrilic

67,20

8

buc

) 5')

Tus stampila negru' ľosu si albastru

36

22,80

Hartie copiatoľ A4,80ýmp-500

10000

37

I

buc

2,6 1

buc

40

0,10

100,88

629,00

10

role

2,6

50

1.000,00

ľole

1

20

I

6r8

2,6

20

504,40

top

168,10

30

top

756,50

16,80

67,20

75,60

756,40



s.R.L.,

Aviz de legalitate

Diľectia Finante Publice

Directia
Ionuţ

38
dosare

din
ilunt

ľe, format A4,
on duplex buc 1000 0,42 420,00

toŢAt 35.367,62

S.C. Conte

Telea

CONTE
IMPEX
s.R.L.

PRIMARIA MUNICI

NA

c.F AVIZ PEN

SEM
AN

\
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rle

)l UISLOBOZIA
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