
CONTRACT DE FURNIZARE

Nr}~..I.}(.?!.:#.(

Prezente/e c/auze genera/e sunt ap/icabi/e contractelor de achizitie publica de furnizare produse, atribuite
de autoritatile contractante in conformitate cu dispozitii/e legii nr. 9812016 privind achizitiile pub/ice si a
ce/orlalte acte normative aprobate in ap/icarea ecesieie.
Partile
autoritatea contractanta DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A

SECTORULUI1, SUCURESTI,
Piata Amzei Nr. 13, Sector 1, Sucuresti, CP 010343
021.311.91.10 fax 021.312.72.40,
12293095,
RO 19 TREZ 24A5 4500 0200 109X Trezorerie Sector 1,
Dna TRASCAIANU Veronica-Adita, Director General si 01 COCOTA
Salvim-Codrut, Director General Adjunct al Directiei Economice.

adresa sediului
telefon
cod fiscal
cont trezorerie
reprezentata prin

in calitate de achizitor,
si
operatorul economic SC DSS HYGIENE CONSULTING SRL
adresa sediului Aleea Valea lui Mihai, nr. 1, Sector 6, Sucuresti
telefon/fax 0784379111
numar de inmatriculare J40/5299/2013, CUI R031540787
cont R043TREZ7065069XXX013860, deschis la Trezoreria Statu lui
reprezentat prin Dnul Burca Sorin, Reprezentant Vanzari
in calitate de furnizor, pe de alta parte, denumite in continuare fiecare in parte .Partea" si in mod colectiv
.Partile" au convenit incheierea prezentului contract de furnizare. in urmatoarele conditii:

Art. 1 Termeni si definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
:1. contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale.
b. Achizitor si Furnizor - partite contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. Origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare. prelucrare sau asamblare majora si esentiala a a componentelor rezulta un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile de baza, prin scop sau utilitate, de
componentele sale. Originea produselor poate fi distincta de nationalitatea Furnizorului.
d. Cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevazut ~i nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat
sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs:
c. Zile - zlle calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare:
f. An - 365 de zile.

Art. 2/nterpretare
1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este perm is de context.
2. Termenul "zi" - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.
Termenul exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie
la expirarea ultimei ore a ultimei zile a terrnenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a
realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen
exprimat altfel decat in ore este 0 zi de sarbatoare legala, 0 duminica sau 0 sambata, termenul se incheie
la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.- Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include
societatile si companiile. precum si orice organizatie avand personalitate juridica.
3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
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Art. 3 Obiectu/ contrectutui
1. Furnizorul se obliga sa furnizeze:

Hartie igienica Tork, alba 2 straturi, cod 110767, cantitate: minim 2.800 role, maxim 3.500 role;
Hartie igienica Smart One Tork, alba 207 m, cod 472242, cantitate: minim 42 role, maxim 84 role;
Sapun spuma Tork, bidon 1L Tork mild, cod 520501, cantitate: minim 98 litri, maxim 126 litri.

2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru produsele furnizate.

Art. 4. Pretut contractu/ui

Descriere Cantitate Cantitate Pret Pret .-
Denumire (optional) minimal maximal PU miniml maximl

71uni 71uni 71uni 7luni_
Hartie igienica Bax cu 2/4/6/8Tork, alba, 2 role 2.800 3.500 1,365 3.822,00 4.777,50
straturi
Hartie igienica -

Rola TorkSmart One Smart One 42 84 21.00 882.00 1.764,00
Tork
Sapun spuma Bidon 1L Tork- -- - -- -- ~ -
Tork mild 98 126 39,75 3.895,50 5.008,50

- - -Total 8.59950 11.55000---

- lei tara TVA-

Pretul convenit pentru produsele livrate, platibil Furnizorului de cate Achizitor nu poate depasi 11.550,00 lei
fara TVA la care se adauqa 2.194,50 lei TVA 19%, rezultand valoarea Iinala de 13.744,50 lei.

Art. 5 Durata contractu/ui
1. Livrarea produselor se realizeaza pe baza de comanda in maxim 2 zile lucratoare de la data transmiterii
comenzii de catre achizitor.
2. Prezentul contract este valabil incepand cu data de 01.06.2021 pana la data de 31.12.2021, cu
posibilitatea de prelungire pana la data de 30.04.2022.

Art. 6 Documente/e contractu/ui
1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Referat
b) Oferta
c) aile anexe
2. Orice conlradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate
stabilita la art. 7 pct. 1,

Art. 7 Obligatiile principale ale Furnizorului
1. Furnizorul se obliga sa livreze Achizitorului produsele care fac obiectul prezentului contract, in baza
comenzii transmise de catre achizitor.
2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele de calitate si performantele prezentate in
propunerea tehnica.
3. Furnizorul se obliga sa furnizeze prod use Ie in termen de maxim 2 zile lucratoare de la transmiterii
comenzii de catre achizitor.
4. Furnizorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

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

ii) daune-interese, cheltuieli, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

Art. 8 Obligatiile principa/e ale Achizitorului
1. Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul
contract.
2. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in ziua livrarii.
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3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre Furnizor in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii la Registratura DGITL Sector 1. In situatii exceptionale (neaprobarea bugetului de
cheltuieli, lipsa creditelor bugetare, etc.) termenul de plata al facturilor inregistrate la Registratura
D.G.I.T.L. a Sectorului 1, este de 60 zile de la data Inreqistratii acestora la Registratura D.G.I.T.L. a
Sectorului 1, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013 cu modificarile si completarile
ulterioare. Situatiile exceptionale vor fi notificate de catre Achizitor printr-o notificare scrisa Prestatorului in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1.
4. Achizitorul va fi responsabil pentru orice paguba adusa produselor din vina sa si care nu se datoreaza
neglijentei Furnizorului.
5. Achizitorul se obliga sa nu efectueze nici 0 lucrare sau modificare asupra produselor fara acceptul in
scris din partea Furnizorului.

A'!. 9 Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obliqatiife asumate,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul facturii de plata, ca penalitatl, 0 suma echivalenta cu 0
cota de 0,10% pe zi de tntarziere.
2. In cazul in care Achizitorul nu lsi onoreaza obliqatiile in termen de 3 de zile de la expirarea perioadei
convenite la art. 8 pet. 3, atunci acestuia ii revine obtiqatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu
o cota de 0,10% pe zi de intarziere din plata neefectuata pana la indeplinirea etectiva a obliqatlilor.
3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da
dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drepUde a cere rezilierea contractului ~i de a
pretinde plata de daune-interese.
4. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune 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.

Art. 10Ambalare si marcare
1. (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la
manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la lemperaturi extreme, la soare si la
precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa
ajunga in buna stare la destinatia finala.

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in cutii, Furnizorul va lua in considerare, unde este cazul,
distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea.
2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor
(paleti de lemn, foi de protect ie, etc) raman in proprietatea Achizitorului.

Art. 11 Transport, asigurari
1. Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau
deteriorarii neprevazute pe durata Iransportului pana la destinatia finala Str. Piata Amzei nr. 13, Sector 1,
Bucuresti.

Art. 12 Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
1. (1) Furnizorul are obligatia de a furniza produsele in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea
contractului.

(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Furnizorului, sau
b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, alife I decat prin incalcarea contractului

de catre Furnizor, indreptatesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau
a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord perioada de furnizare, nefiind afectate
prin acesta calitatea si cantitatile initiale, astfel cum au fost acestea prevazute in oferta, precum si pretul
contractului.
2. Orice intarziere, care nu este anuntata in scris, in indeplinirea contractu lui da dreptul Achizitorului de a
solicita penalitati Furnizorului conform art. 9 pct.2.
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Art. 13 Livrarea sf documente/e care insotesc produsele
1. (1) Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala, Str: Piata Amzei nr. 13, Sector 1,
Bucuresti.

(2) La expedierea produselor, Furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat Achizitorului, cat si,
dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor,
cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.
2. Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care insotesc produsele:
a) factura fiscala;
b) avizul de expeditie;
c) dispozitia de livrare;
d) garantia si certificatul de calitate al produselor.
Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie

Art. 14 Receptie, inspectii si teste
1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica integritatea ambalajelor in care sunt livrate
consumabilele, pentru a verifica conformitatea lor cu cerintele din Referatul de necesitate.
2. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris Furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti
pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
3. Verificarile din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a
produselor din Str. Piata Amzei nr. 13, Sector 1, Bucuresti.
4. Daca vreunul dintre produsele verificate nu corespunde specificatiilor, Achizitorul are dreptul sa il
respinga, iar Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a inlocui produsele refuzate cu
altele noi.
5. Dreptul Achizitorului de a verifica si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat
datorita faptului ca produsele au fost verificate de Furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al
Achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala din Str. Piata Amzei nr. 13, Sector 1, Bucuresti.

Art. 15 Perioada de garantie acordata produselor
1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi.
2. Perioada de garantie acordata consumabilelor de catre Furnizor este perioada standard garantata de
producator.
3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare
cu privire la calitatea bunurilor, in conformitate cu aceasta garantie.
4. La primirea unei astfel de notificari, Furnizorul are obligatia de a inlocui produsul neconform, in cel mult
2 zile lucratoare, fara cheltuieli suplimentare pentru Achizitor.
5. Daca Furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu inlocuieste produsul in perioada convenita, Achizitorul are
dreptul de a solicita returnarea contravalorii produsului necorespunzator.

Art. 16 Ajustarea pretului contractului
1. Pentru produsele livrate, platile datorate de Achizitor Furnizorului sunt cele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract.
2. Pretul contractu lui este ferm in lei si nu se ajusteaza.

Art. 17 Cesiunea
1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

Art. 18 Incetarea contractului
1. Prezentul contract de furnizare va inceta la expirarea perioadei de garantie a produselor livrate.
2. Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure), fara necesitatea unei
alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) Furnizorul nu furnizeaza produsele conform cu prevederile prezentului contract;
b) Furnizorul nu se conformeaza intr-o perioada de cel mult 2 zile lucratoare notificarii emise de

catre Achizitor care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din
prezentul contract care afecteaza executa rea corespunzatoare si la timp a furnizarii produselor;

c) Furnizorul refuza sa duca la indeplinire comenzile sau instructiunile emise de catre Achizitor;

4

nitu_e
Text Box




d) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executa rea prezentului contract;
3. Furnizorul poate rezilia prezentul contract daca Achizitorul:

a) nu isi indeplineste obligatia de plata catre Furnizor a sumelor datorate acestuia in baza oricarei
certificari din partea Achizitorului. dupa expirarea termenului limita prevazut in prezentul contract;

b) suspend a derularea serviciilor sau a oricarei parti a acestora pentru motive nespecificate in
prezentul contract sau independente de culpa Furnizorului;
4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese.
5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract. printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara
nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze
sau sa afecteze dreptulla actiune 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 contractu lui.
6. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobandit anterior acesteia in
temeiul prezentului contract.

Art. 19 Forta majora si cazul fortuit
1. Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract.
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore. dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de 48
de ore, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 30 zile de la incetare.
6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va action a 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
7. In situatii exceptionale (neaprobarea bugetului de cheltuieli, lipsa creditelor bugetare, etc.) termenul de
plata al facturilor inregistrate la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, este de 60 zile de la data inreqistrarii
acestora la Registratura D.G.I.T.L. a Sectorului 1, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 72/2013
cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile exceptionale vor fi notificate de catre Achizitor printr-o
notificare scrisa Prestatorului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturilor la Registratura
D.G.I.T.L. a Sectorului 1.

Art. 20 Solutionarea litigiilor
1. Achizitorul si 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. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative. Achizitorul si Furnizorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti din Romania.

Art. 21 Limba care guverneaza contractul
1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
2. Limba folosita pentru comunicare va fi limba romana.

Art. 22 Comunicari
1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon. telegram a, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.
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Art. 23 Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Partile se angajeaza sa respeete dispozitiile Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European
si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ee priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a aces tor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in continuare Regulamentul (EU) 2016/679.
2. In scopul asigurarii respectarii prevederilor punctului 2, partile dispun masuri specifice pentru
asigurarea respectarii dispozitiilor art. 25 din Regulamentul (EU) 2016/679.
3. Orice lncalcare a secuntath datelor cu caracter personal care priveste date Ie prelucrate in temeiul
prezentului contract este notificata de in data de catre prestator, achizitorului in termen de maxim 24 ore
de la data constatarii.

Art. 24 Legea aplicabila contractului
1. Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi .!:(.~t?!.'.:#'.J!.... prezentul contract, a cate 6 file, in 2 exemplare originale,
cate unul pentru fiecare parte.

D.G.I.T.L. Sector 1 SC DSB HYGIENE CONSULTING SRL

DIRECTOR GENER~~Cf:iii
TRASCAI

Reprezentant Vanzari
BURCA Sarin
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