Contract de furnizare
nr. 2 j- (j /SAPL/
P C I O / 6~~

Prezentele clauze generale sunt aplicabile contractelor de achiziţie publică a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii atribuite de autorităţile
contractante în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu
modificările şi completărle ulterioare şi a celorlalte acte normative aprobate în aplicarea acesteia.

Articol 1
Părţile
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL GENERAL, cu sediul în Bucureşti, Bdul Unirii nr. 78, Bl. J2, sector 3, cod fiscal 15378153, cont
deschis la Trezoreria Sector 3, Municipiul Bucureşti, reprezentată prin - Comisar General, Florin
DIACONU în calitate de achizitor, pe de o parte,
Şi
5. C. FSYSTEMS BEST SOLUTION S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str.Moise Constantin nr.38,
ap. 1, sector 6 ,'
; CUI RO 31457089, nr. de înmatriculare la ORC
J40/43 84/2013 , cont de trezorerie
, deschis la trezoreria sectorului
6, reprezentată prin Adrian MARIN având funcţia de Administrator, în calitate de Furnizor, pe
de altă parte.
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea
prezentului contract de furnizare, în următoarele condiţii:

Articol 2
Termeni şi definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru;
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 - cartuşe de toner;
e. servicii - serviciile aferente livrării de cartuşe de toner, respectiv activităţile legate de furnizarea
lor, cum ar fi transportul, asigurarea, 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 şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea Furnizorului.
g. destinaţie finală - sediul Gărzii Naţionale de Mediu din B-dul Unirii nr. 78, Bl j3 sector 3,
Bucureşti;
h. termenii comerciali de livrare - vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea
fî 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 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. zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
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Articol 3
Interpretare
3.1 - In 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 dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.3- Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum
şiorice organizaţie având personalitate juridică.
3.4 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Articol 4
Obiectul contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze la sediile Gărzii Naţionale de Mediu tonerele, cartuşele şi
consumabile pentru imprimante şi multifuncţionale, în perioada convenită, în conformitate cu
Caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele
furnizate.
Articol 5
Preţul contractului
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil
Furnizorului de către achizitor, în urma ofertei furnizorului este de 33.000 lei fără T.V.A.,
respectiv 40.920 lei TVA inclus.
Articol 6
Durata contractului
Durata prezentului contract este 15 zile de la data semnării lui de ambele părţi, până la livrarea şi
recepţionarea întregii cantităti de tonere, cartuşe şi consumabile.
Articol 7
Executarea contractului
Executarea contractului începe după semnarea lui de ambele parti.
Articolul 8
Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) oferta tehnică şi financiară;
b) adresele comisariatelor judeţene;
c) caietul de sarcini
Articol 9
Caracterul confidenţial al contractului
Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, Achizitorul are obligaţia de a asigura
garantarea protejării acelor informaţii pe care Furnizorul le precizează ca fiind confidenţiale, în
măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale
acestuia, în special în ceea ce priveşte secretul comercial si proprietatea intelectuală.
Articol 10
Obligaţiile Furnizorului
9.1 - Furnizorul se obligă să livreze Achizitorului, tonere, cartuşe şi consumabile pentru imprimante
şi multifuncţionale, în conformitate cu oferta transmisă, în perioada convenită, în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, mărci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, cheltuieli, 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.

Articol 11
Obligaţiile Achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
10.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
10.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către Furnizor, în termen de 30 zile de la
data primirii facturii şi încheierea unui Proces Verbal de recepţie, prin Ordin de plată, în contul de
trezorerie al furnizorului.
Articol 12
Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - In 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 0,036% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
11.2 - In cazul în care Achizitorul nu îşi onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
0,036% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
Articol 13
Ambalare şi marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 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 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea Achizitorului.
Articol 14
începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a începe furnizarea produselor în maxim 2 zile după semnarea
contractului de către ambele părţi.
(2) în cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de
către Furnizor, îndreptăţesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor
sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de furnizare şi vor
semna un act adiţional, nefiind afectate prin acesta calitatea şi cantităţile iniţiale, astfel cum au fost
acestea prevăzute în ofertă, precum şi preţul contractului.
13.4 - în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi
Furnizorului.

Articol 15
Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediile Comisariatelor GNM specificate în
anexa indicată de Achizitor respectând:
a) termenul stabilit.
b) cantităţile şi tipul produselor pentru fiecare comisariat.
14.2 - Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a) factura fiscală;
b) certificatul de garanţie şi conformitate a produselor.
Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
recepţia cantitativă si calitativă a produselor la sediile Comisariatelor GNM, în baza avizelor de
expediere.
14.3 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor referitoare la recepţia produselor.
Articol 16
Recepţie, inspecţii şi teste
15.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract.
15.2 - Recepţia produselor se va face de către fiecare Comisariat Judeţean, în baza avizelor de
expediere, unde vor fi trecute mărcile/ tipurile produselor şi cantităţile, conform anexei la prezentul
contract.
15.3 - Recepţia finală se va face la sediul Achizitorului, respectiv Comisariatul General al GNM din
Bucureşti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, sector 3, în baza recepţiilor de la fiecare Comisariat judeţean,
încheindu-se un Proces Verbal de recepţie,
15.4 - Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
Articol 17
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 (transportul, descărcarea si
depozitarea lor).

Articol 18
Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este cea declarată în propunerea
tehnică, respectiv de 24 de luni de la data recepţiei.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea la destinaţia
finală.
16.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, Î11 scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.3 - La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în perioada
convenită, fără cheltuieli 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.
16.4 - Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul defec 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.
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Articol 19
Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru produsele furnizate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt preţurile declarate în
oferta financiară.
17.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe durata contractului.
Articol 20
Conflictul de interese
Furnizorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziţie publică,
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe
parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii
contractului respectiv pentru cauza imorală.
Articol 21
încetarea contractului
19.1 - Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a contractului Furnizorul nu a demarat furnizarea produselor în cauză.
19.2 - Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă
de 30 de zile de la intrarea în vigoare a contractului. încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea
vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată.
19.3 - Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolelor 20.1 şi 20.2,
Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) după acordarea
unui preaviz de 15 zile Furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei
autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) Furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract;
b) Furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 30 zile de la notificarea emisă de către
Achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din
prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a furnizării produselor;
c) Furnizorul refuză să ducă Ia îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către Achizitor;
d) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;
f) Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe
care Achizitorul o poate justifica;
g) împotriva Furnizorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la
fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna
intereselor financiare ale CE;
h) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul
CE, Furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării
obligaţiilor sale contractuale;
i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;
19.4 - în termen de 45 zile după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor
furnizate şi toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii.
19.5 - Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la Furnizor fără
a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere sau
prejudiciu suferit.
19.6 - în urma unui preaviz de 15 de zile acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia prezentul
contract dacă Achizitorul:
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Furnizor a sumelor datorate acestuia în baza oricărei
certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul contract;
b) suspendă furnizarea produselor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de patru motive
nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa Furnizorului.
19.7 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior
acesteia în temeiul prezentului contract.
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19.8 - în cazul deschiderii procedurii insolvenţei împotriva Furnizorului, Achizitorul îşi rezervă
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenţia de denunţare a
prezentului contract; la data expirării unui termen de 45 de zile de la recepţionarea solicitării
Achizitorului de denunţare a contractului şi dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde,
contractul se consideră denunţat fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau
extrajudiciară. în acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului în condiţiile
prezentului articol sau până la data exprimării acordului de către administratorul judiciar/lichidatorul
cu privire la încetarea contractului.

Articol 22
Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 - 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.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 3 zile de la producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării conecintelor.
20.5 - Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 de
zile, 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.

Articol 23
Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 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 m a căror rază teritorială îsi are sediul achizitorul.

Articol 24
Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
22.2 - Dacă există versiuni ale oricărei părţi din contract, scrise în mai multe limbi, va prevala
versiunea în limba română;
22.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.

Articol 25
Comunicări
23.1 - (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.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
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Articol 26
Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
24.2 - Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum
şi reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa,
subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi
legi şi reglementări.
24.3 - Urmărirea prezentului contract se face:
- din partea achizitorului, de către domnul Marin Rizea
Serviciul Achiziţii Publice
si L ogistica;
- din partea furnizorului, de către domnul Adrian Marin
Părţile au înţeles să încheie a z h 2 ? ..Q £ .~ ..(Ş
prezentul contract în 2 exemplare originale, unul
pentru achizitor si unul pentru furnizor.

A C H IZ IT O R ,
GARDA NAŢIONALA DE MEDIU
COMISARIATUL GENERAL
Comisar General
Florin DIACONU

F U R N IZ O R ,
S.C. FSYSTEMS BEST SOLUTIONS S.R.L

Administrator
Adrian MARIN
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