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CONTRACT DE FURNIZARE J: „
Produse consumabile din hârtie pentru asigurarea igienei

în  temeiul Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice;
Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 184/09.02.2022, şi Procesul-verbal nr. 

14156/10.02.2022 privind stabilirea ofertei câştigătoare şi verificarea documentelor solicitate, s-a 
încheiat prezentul contract de furnizare

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL DEVA, adresa sediului: Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, judeţul Hunedoara, telefon 

0254/213435; 0254/226176, cod fiscal 4374393, reprezentat prin d-nul. Nicolae-Florin Oancea, cu 
funcţia de Primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi
S.C. CARSIM OMEGA S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, str. George Enescu, bl. 3, ap. 37, 

judeţul Hunedoara, nr. de ordine în Registrul Comerţului J20/632/20ÎO, cod fîscal 27281927, 
reprezentată prin d-nul Dachim Bogdan Jianu, având funcţia de Administrator, în calitate de furnizor, a 
intervenit următorul contract.

2. Definiţii:
2.1. In prezentul contract următorii tenneni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -prezentul contract şi toate anexele sale;
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 - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea 

produselor, cum ar fî transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în 
perioada de garanţie 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 - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrai'c vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 -  Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurai-e de origine externă, cu caracter exti'aordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, cai-e nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, şi cai'e face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară 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 simt zile lucrătoare. 
Tennenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment 
sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul tennenului.

Dacă ultima zi a unui tennen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică 
sau o sâmbătă, tennenul se încheie la expirarea ultimei ore a unnătoarei zile lucrătoare.
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3. Interpretare:
3.1. în 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.

4. Obiectul şi preţul contractului:
4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, pe bază de comandă din partea achizitorului, produsele 

consumabile din hârtie pentru asigurarea igienei în perioada convenită şi în conformitate cu 
specificaţiile tehnice şi obligaţiile asumate prin prezentul contract

4.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de furnizare de produse consumabile din hârtie pentru asigurarea igienei.

4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil 
furnizorului de către achizitor, este de 42.957,56 Iei fară T.V.A., respectiv 51.119,50 lei cu T.V.A. 
inclus.

Contracul cuprinde următoarele produse:

IVr.
Crt Denumire produs Buc Preţ ®ră 

TVA
Valoare 
fără TVA

Valoare cu 
TVA

1 Prosop alb Z două straturi 3.108 6,67 20.730.36 24.669,13
2 Hârtie igienică jumbo natur 7.360 3,02 22.227,20 26.450,37

TOTAL 42.957,56 51.119,50
4.4. Achizitrorul nu este obligat să comande întreaga cantitate de produse sau să comande de 

întreaga sumă prevăzută în prezentul contract.
5. Durata contractului:
5.1. Durata prezentului contract este de 12 luni de la data înregistrării la sediul autorităţii 

contractante, după semnarea de către ambele părţi.

6. Documentele contractului:
6.1. Documentele contractului sunt:
a) Oferta furnizorului inregistrata în S.E.A.P. 

29918807.
b) Documentul desctiptiv nr. 9871/01.02.2022.

-  Detaliu cumpărare directă atribuită - nr. DA

7. Obligaţiile principale ale furnizorului:
7.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsule ce fac obiectul acestui contract la sediul 

Municipiului Deva, din Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, judeţul Hunedoara.
7.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate în 

ofertă.
7.3. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia fmală indicată de achizitor, termen 

de 24 de ore de la comanda fermă lunară a achizitorului.
7.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) 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 Document descriptiv întocmit de către achizitor.
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8. Obligaţiile principale ale achizitorului:
8.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 

prezentul contract.
8.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit.
8.3. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termen de 30 zile calendaristice, 

de la recepţia produselor, dacă factura a fost primită la data recepţiei ori anterior acestei date. In cazul 
în care factura a fost primită după data recepţiei, atunci achizitorul are obligaţia de a efectua plata în 
tennen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.

8.4. în cazul apariţiei unor motive obiectiv justificate, în temeiul art. 7 alin.l din Legea nr. 
72/2013, tennenul de plată prevăzut la pct. 8.3 se prelungeşte până la maximum 60 de zile 
calendaristice.

8.5. Dacă achizitorul nu onorează facturile în tennen de 28 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.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor:
9.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % /zi 
din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

9.2. în cazul in care achizitorul nu efectuează plăţile la termenul stabilit în contract, furnizorul 
poate aplica dobânda penalizatoare stabilită prin lege, din plata neefectuată.

9.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.

9.4. Neexecutarea, din culpă, a obligaţiilor asumate de fumizor prin prezentul contract şi în 
termenele prevăzute în acest sens, atrage încetarea de drept a contractului, fară a pune în întârziere, fară 
somaţie şi fară intervenţia instanţelor judecătoreşti.

9.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare în cel mult 30 de 
zile calendaristice de la aparaţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrară interesului public .

9.6. în cazul prevăzut la clauzele 9.4 şi 9.5 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului

9.7. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fară nici o compensaţie, dacă acesta din umiă dă faliment, cu condiţia ca această 
denunţai'e să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest 
caz, ftimizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

10. Garanţia de bună execuţie a contractului:
10.1 Nu este cazul.

11. Recepţie, inspecţii şi teste:
11.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsul pentru a verifica 

confonnitatea cu specificaţiile anexe la contract.
11.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3. Dacă produsele nu corespund specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar 

furnizorul fară a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsul refuzat; sau
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b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificaţiilor tehnice 
anexa la prezentul contract.

11.4. Recepţia produsului se va face pe bază de proces-verbal.
11.5. Procedura de recepţie nu poate depăşi 10 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor, 

în cazuri justiticate în mod obiectiv, de natura sau caracteristicile contractului, procedura de recepţie 
sau verificare poate avea o durată mai mare de 10 de zile calendaristice.

12. Ambalare şi marcare:
12.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acesta să facă faţă, la manipularea 

din timpul transportului, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
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 produsului, precum şi toate materialele necesare protecţiei 

coletelor rămân în proprietatea achizitorului.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele:
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la achizitor, respectând următoarele:
a) datele din comenzile ferme de livrare;
b) termenul contractual stabilit.
13.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât 

achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, număinl contractului, 
descrierea produsului.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsul.
13.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsul au fost livrat parţial sau total se face 

după după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4. Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie a produselor.

13.5. Livrarea produselor la locaţiile beneficiarului se efectuează gratuit.

14. Asigurări:
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricai'e, transport, depozitare şi livrai'e, în funcţie de tennenul 
comercial de livrare convenit.

15. Perioada de garanţie acordată produselor:
15.1. 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.

15.2. (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 24 luni.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea 

acestora la destinaţia finală.
15.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de 

a înlocui produsul în perioada convenită, fară 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.

15.5. 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
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fară a aduce niciun prejudiciu oricăror alte di-epturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin 
contract.

16. Ajustarea preţului contractului:
16.1. Pentru produsele livrate, plătite datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în oferta 

prezentată, anexă la contract.
16.2. Preţul contractului este fenn.

17. Subcontractanţi:
17.1. (1) Frunizorul are obligaţia de a prezenta la închiderea contractului de achiziţie publică sau 

atunci când se introduce noi subcontrantanţi, contractele încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 
revin acestora, precum şi sumele aferente pretaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(l) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi 
se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

(3)Fumizorul este deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
17.2. (1)Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de 

către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia îşi exprim la momentul încheierii contractului de 
achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractual de achiziţie publică, dupăcaz, 
opţiunea de a fî plătiţi direct de către autoritatea contractantă.

(2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţi agreaţi doar atunci când furnizarea 
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, 
contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod 
nejustificat, contractual blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

17.3. (1) Pe pai'cursul derulării contractului, furnizorul nu are dreptul de a introduce/înlocui un 
subcontractant fară acceptul autorităţii contractante.

(2)Introducera/înlocuirea unui subcontractant nu trebuie să reprezinte o modificare subsanţială a 
contractului.

(3)Atunci când se înlocuiesc sau se introduc noi subcontractanţi, aceştia au obligaţia de a transmite 
certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractual care urmează să fie 
îndeplinit.

A
18. Întârzieri în îndeplinirea contractului:
18.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada de livrare.
18.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului flimizorul nu respectă termenul de livrare, atunci 

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

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

19. Forţa majoră şi cazul fortuit:
19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19.4. 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.

19.5. Partea conti’actantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetai’ea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare.
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19.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fară ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19.7. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care 
ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

19.8. Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, 
el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.

20. Soluţionarea litigiilor:
20.1. 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.

20.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achiziîoml şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele competente de pe raza teritoriala a autorităţii contractante.

21. Limba care guvernează contractual:
21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări:
22.1. (l)Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie îm’egistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii.
22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confinnării în scris a primirii comunicării.

23. Modificarea contractului:
23.1. Părţile au dreptul, pe durata executării contiuctului, de a conveni modificarea clauzelor 

acestuia, cu acordul părţilor, prin act adiţional la contract în condiţiile prevăzute la art. 221 -222 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, semnat de părţile contractante.

23.2. Modificările nesubstanţiale, astfel cum sunt prevăzute în lege, sunt singurele modificări ale 
contractului care pot fi făcute în timpul executării acestuia..

23.3. La prezentul contract nu pot fi efectuate modificări substanţiale.
23.4. Modificările contractului nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în niciun fel, rezultatul 

procedurii de atribuire, prin introducerea de condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de 
atribuire, ar fî putut determina anulaiea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia prestatorul 
a fost declarat câştigător, putând pennite selecţia altui ofertant decât prestatorul, astfel cum a fost 
selectat, sau ar fî putut fi acceptată altă ofertă decât cea a prestatorului sau ar fi putut fi atraşi şi alţi 
participanţi la procedura de atribuire.

23.5. Fiecare parte are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în cazul în care constată existenţa unor 
circumstanţe care pot genera modificarea contractului.

23.6. Partea care propune modificarea contractului are obligaţia de a transmite celeilalte părţi 
propunerea de modificare a contractului cu cel puţin 15 de zile înainte de data la care se consideră că 
modificarea contractului ar trebui să producă efecte.

24. Legea aplicabilă contractului:
24.1. Contractul va fi interpretat confonn legilor din România.

A
25. încetarea contractului:
25.1. Contractul încetează prin executare, ajungere la temien prin acordul de voinţă al părţilor, 

precum si alte cauze prevăzute de prezentul contract.
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26. Dispoziţii Finale:
26.1. Completările şi/sau modificările aduse prezentului contract nu sunt valabile şi opozabile, 

decât dacă rezultă expres din acte semnate de ambele părţi contractante.

Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

FURNIZOR,
S.C. CARSIM OMEGA S.R.L. 

ADMINISTRATOR 
Dachim D ^^SP^ianu

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL DEVA 

PRIMAR- .. 
Nicola^FloriîfOANCEA

•A. t
UBLICADMIN

CEANU'C

DIRECŢIA ECONOMICA 
^IR E C T eiŢ E X K ^Y  

Clkudîa'Sfot e M ^

DIRECŢIA DEVA 2020 
DIRECTOR E ^ C U T IV  

Mircea DACT-)ESCU

DIRECŢIA DEVA 2020 
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

Manuela STIANCIU

SERVICIUL ACHIZIŢII 
Şef serviciu 

A ndreeâ^O B A N U

c o m M r t i m e n t
ADMINISTRATIV 

Inspector de specialitate 
G eorgiana^^ST A N T IN E SC U

AVIZAT JURIDIC, 
Consilier juridic 

Adrian SXĂNESCU
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SERVICIUUĂăHIZITII 
Consilier achiziţii publice 

loan Mihai lANCU


