
S03 SALUBRITATE SI 
DESZAPEZIAE„S 

INTRARE
IESIR 

ZIUA LUN ANU 

CONTRACT DE 
- FURNIZARE DE PRODUSE - 

NR DIN 

Art.l. PĂRTILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract a fost incheiat Intre : 
1. SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. , cu sediul social In Bucuresti.,Calea 

Vitan,nr.154-158,sector.  3, cod unic de inregistrare: RO 37804020, Inmatriculată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/9896/21.06.2017 cont , reprezentată prin Presedinte C.A. D-
nul , în calitate de Achizitor, 

şi 
2. Furnizorul S.C. TIVA'S SCORPION S.R.L., cu sediul In Bucureşti., cod fiscal/cod unic de 

Inregistrare RO 27201154, Inmatriculată la Registrul Comertului sub nr J40/6976/2010 , cont 
 telefon , reprezentată prin imputernicit , 1n calitate 

de Furnizor 

Art.2. OBIECTUL ŞI PRETUL CONTRACTULU1 

2.1.Furnizorul se obligă să fumizeze şi să instaleze Mobilierul fumizat conform anexei ofertate 
care face parte integranta din contract la punctul de lucru din strada Splaiul Unirii percelele 825-829. 

2.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit in urma negocierii pentru 
Indeplinirea contractului, in sumă de 197.125,00 lei, (fără TVA). 

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract este valabil de la data Incheierii pe o perioada de 30 de zile. 
3.2. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să instaleze 1n maxim de 20 de zile de la data Incheierii 

contractului. 

Art.4. MODALITĂTI ŞI TERMENE DE PLATĂ 

4.1. Achizitorul se obligă să efectueze plata in avans de 40% din valoarea facturii, unnand ca 
diferenta de 60% sa fie achitata către furnizor 1n maxim 15 zile de la recepţia lucrării. 

4.2. Plata se va efectua prin O.P. in contul bancar anterior menţionat. 
4.3. Plata transportului produselor de la furnizor la beneficiar este suportată de către furnizor. 

Art. 5. PENALITĂTI 
5.1. in cazul In care Achizitorul nu onorează facturile In termen de 30 de zile de la data scadentă, 

acesta are obligaţia de a plăti penalităţi 1n cuantum de 0,01%/zi de intârziere. 
5.2. in cazul In care din vina sa exclusivă, fumizorul nu reuşeşte să Işi indeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,01.% din preţul contractului pentru fiecare zi de intârziere, până la Indeplinirea efectivă a 
obligaţiilor, respectiv recepţia produselor. 

Art.6. OBLIGATIILE PĂRTILOR 
6.1. obligaţiile furnizorului sunt următoarele: 
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- să predea achizitorului, la destinaţia indicată de acesta, produsele ce fac obiectul prezentului 
contract, respectând datele din graficul de livrare şi tennenul stabilit, factura fiscală, certificatul de 
garanţie; 

- să acorde garanţie produselor livrate. 
6.2. obligaţiile achizitorului sunt următoarele: 
- după instalarea şi după recepţia produselor, să certifice că acestea au fost livrate parţial sau total, 

prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat, pe documentele emise de furnizor pentru 
livrare; 

- să plătească suma de bani ce reprezintă valoarea contractului, la termenul pevăzut In prezentul 
contract. 

Art.7. GARANTII 
7.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele fumizate prin contract nu prezintă vicii 

ascunse. 
7.2. Furnizorul răspunde 1n perioada de garanţie pentru calitatea produselor vândute şi de 

defecţiunile bunului. 
7.3. Perioada de garanţie acordată bunurilor achiziţionate este de 12 luni. 
7.4. Perioada de garanţie a produselor Incepe la data recepţiei finale. 
7.5. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Fumizorului, telefonic, prin fax, e-mail sau prin 

poştă, orice plângere sau reclamaţie intervenită In perioada de garanţie. 
7.6. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia sau de a înlocui 

produsul 1n 5 zile, pe baza unui proces - verbal incheiat intre reprezentanţii părţilor, fără costuri 
sup I imentare pentru achiz itor. 

7.7. Dacă Furnizorul, după ce a fost inştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea In 5 zile, 
achizitorul are dreptul de a solicita daune-interese. 

7.8. Dacă Furnizorul nu Işi execută obligaţiile referitoare la garanţii sau dacă bunul, 1n mod repetat, 
se defectează, astfel Incât Achizitorul nu îl poate utiliza in scopurile avute 1n vedere la Incheierea 
contractului, Achizitorul poate considera contractul desfiinţat de plin drept, cu repunerea partilor in situatia 
anterioara fara a fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti. 

Art.8. ACTIVITATEA DE ASISTENTĂ TEHNICĂ ŞI SERVICE 

8.1. Punerea 1n funcţiune, precum şi toate operaţiunile de intreţinere şi service 1n perioada de 
garanţie vor fi făcute de fumizor sau, în numele şi pe cheltuiala furnizorului, de firme de service autorizate 
de către acesta. 

8.2. Furnizorul poate acorda asistenţă tehnică sau service pentru defecţiunile care nu-i sunt 
imputabile, apărute 1n perioada de garanţie şi post—garanţie, la cererea expresă a achizitorului şi pe 
cheltuiala acestuia. 

Art.9. MARCARE ŞI AMBALARE 

9.1. Marcarea şi ambalarea produselor intră 1n obligaţiile furnizorului şi se efectuează conform 
standardelor, normelor tehnice şi documentaţiilor de execuţie in cazul bunurilor din contract. 

9.2. Preţul ambalajelor este inclus In preţul produsului. 
9.3. Toate materialele de ambalare a produselor şi toate materialele necesare protecţiei coletelor 

(paleţi de lemn, lăzi, cutii şi foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 
9.4. Ambalajele din carton nu sunt restituibile. 
9.5. Pentru ambalajele din lemn de tip paletă şi cele din metal şi lemn de tip container, achizitorul 

are obligaţia de a restitui ambalajele 1n termen de 60 de zile de la primirea produselor pe cheltuiala 
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furnizorului. in situaţia in care furnizorul nu şi-a ridicat in acest termen ambalajele menţionate, acestea 
rămân de plin drept In proprietatea Achizitorului. 

Art.10. EXPEDIEREA $1 TRANSPORTUL 

10.1. La data predării produselor se transmit dreptul de proprietate, precum şi riscurile. 
10.2. La predarea produselor, furnizorul este obligat să anexeze: 
- procesul — verbal de recepţie şi documentele aferente 
- instrucţiuni de intreţinere. 
10.3. Expedierea şi transportul cad In sarcina furnizorului. 

Art.11. REZILIEREA CONTRACTULUI 

11.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de una din părţi dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde daune — interese. 

11.2. Achizitorul işi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, In cel mult 30 
de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului. 

11.3. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea in contract 
Indeplinită pănă la denunţarea unilaterală a contractului. 

11.4. Rezilierea contractului se poate face din iniaţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi. 
11.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, 

flecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi Incetarea de pălin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese. incetarea de plin drept a contractului se face 
fără intervenţia instanţei judecătoreşti, fiind o clauză compromisorie de gradul IV. 

Art.12. FORŢA MAJORĂ 

12.1. Forţa majoră exonerează de răspundere, partea care o invocă, pe toată durata producerii 
acesteia. 

12.2. indeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor pănă la apariţia acesteia. 

12.3. Sunt considerate cauze de forţă majoră limpejurările independente de voinţa părţilor, survenite 
după incheierea contractului, imprevizibile şi de neănlăturat şi care atrag imposibilitatea absolută de 
executare totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, astfel cum sunt prevăzute de legislaţia In vigoare. 

12.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia ca in termen de 5 zile de la apariţia 
ei s-o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi printr-o notificare scrisă, iar In termen de 10 zile este obligată să 
remită un document relevant emis de către organele competente prin care acestea atestă existenţa unei 
asemenea situaţii. 

12.5. Partea care se afiă in imposibilitatea eecutării obligaţiilor contractuale din cauza producerii 
unui eveniment de forţă majoră are obligaţia de a lua măsurile necesare in vederea limitării consecinţelor. 

Art. 13. INCETAREA CONTRACTULUI 

13.1. incetarea prezentului contract intervine In următoarele 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat 
b) la o dată anterioară." celei pentru care a fost Incheiat contractul, cu acordul părţilor 
c) prin denunţare unilaterală, conform art. 11.2. 
d) In cazul In care operează rezilierea 
e) la data la care Impotriva furnizorului a fost declanşată procedura prevăzută de Legea 64/1995 

republicată şi modificată 
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Art.14. LITIGII 

14.1. Litigiile ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi soluţionate de 
părţi pe cale amiabilă. in cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor 

judecătoreşti competente. 

Art. 15. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. TRANSPARENŢA 

A. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Părţile trebuie să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, privind 
protecţia datelor cu caracter personal. 

2. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică 

oricărui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate 1n Uniunea Europeană sau 
care le fumizează servicii. 

Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a urtnătoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se 
limita la: 

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau 
transferul informaţiilor personale; 

• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, lintr-un interval maxim de 
72 ore şi, 1n cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul 1n care o astfel de 
Incălcare a securităţii datelor a ajuns 1n atenţia acestuia, 

• Indeplinirea tuturor Indatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 
679/2016. 

3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îi au Incheiat, 
acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sauln alt scop face obiectul 
unui acord separat de prelucrare a datelor, Incheiat Intre Părţi. De asemena perioada de stocare a 
datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării 

obiectului principal al contractului. 

4. Datele cu caracter personal schimbate Intre Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor 
terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare Intr-un alt mod. Prin urmare, Părtile 

vor lua toate măsurile tehnice şi in special organizatorice necesare,In ceea ce priveşte obligaţiile 

asumate prin această clauză: 

• vor Impiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu 
care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 

• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; 

• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au 
acces numai la datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, 
copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie 1n cursul prelucrării sau utilizării şi după 

stocare; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate 
fără autorizaţie in timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi 

să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter 
personal prin mijloace de transmitere a datelor; 
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• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal In/din sistemele de prelucrare a datelor; 

• se vor asigura că, In cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt 
prelucrate strict In conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Părţi; 

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 
accidentală se vor asigura că datele colectate In scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

B. TRANSPARENŢA 

Furnizorul autorizează achizitorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului 
contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter 
personal in raport cu obligatiile contractuale si ale Regulamentului UE 679 / 2016 

Art.16. DISPOZIŢH FINALE 

15.1. Orice comunicare intre părţi, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă In scris. 

15.2. Orice document scris trebuie să fle Inregistrat atât in momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 

15.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării In 
scris a primirii comunicării. 

15.4. Clauzele prezentului contract se completează cu reglementările privind achiziţiile publice, ale 
legislaţiei civile sau comerciale aplicabile. 

15.5. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai in scris, prin acordul părţilor, sub 
forma unui act adiţional, care va face parte integrant'ă din contract. 

15.5. Părţile contractante sunt datoare să-şi comunice una alteia orice modificare intervenită pe 
perioada derulării contractului, cu privire la datele de identificare. 

15.6. Furnizorul se obligă să comunice in scris achizitorului, In termen de 5 zile modificarea 
contului sau alte date legate de plata produselor. 

15.7. Livrarea produselor se va face la adresa indicată de beneficiar, prin recepţie cantitativă, 

calitativă şi valorică sau prin autorecepţie, pe baza documentelor emise de fumizor. 
15.8. Certificatul de calitate şi garanţie Impreună cu procesul — verbal de autorecepţie vor insoţi 

documentul de expediere şi factura. 
15.9. Proprietatea produselor se transferă de la furnizor la beneficiar la data şi locul livrării, 

recepţia cantitativă si calitativă. 

Contractul a fost Incheiat astăzi  la sediul achizitorului, in 2 exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte contractantă. Prin semnătură părţile atestă că se afiă în posesia unui exemplar. 

FURNIZOR, 
S.C. TIVA'S SCORPION S.R.L. 

prin imputernicit 

ACHIZITOR, 
SD3 SALUBRITATE SI DESZ 

C.J 

- RE-$3 S.R.L 

Pag. 5 din 6 



TIVA'S SCORPION SRL 

Nr.Reg.Com.: J40/6976/2010 
CIF/CNP: 27201154 
Sediu: STR. BREAZA NR 7. SECTOR 3 
Judetul: Bucuresti 
Cont:
Banca: RAIFFEISEN BANK 
Cont:  
Banca: TREZORERIA STATULUI 
E-MAIL: tivasscoroiondesiRn(Wvahoo.com 

CATRE : SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L 

OFERTA MOBILIER, 

Prin prezenta , va facem cunoscuta oferta noastra de amenajare spatiu birouri : 

SD3 SAU.113RITATE 31 
DESZAPEZIR 

l~"g Nr. Y4ft. 
IES11¥, 
Zius Luns 

Nr. 
crt. 

Denumire 
Cantitate 

(buc.) 

Pret unitar 
(lei, fără 

TVA) 

Pret total 
(lei, fără TVA) 

1 Dulap biblioraft 2700x800x300 110 810.00 89100 

2 Birou 1500x700x750 mm 60 410.00 24600 

3 
Rollbox 600x450x500A prevazut cu sertar 

(3 buc.) şi 'incuietoare 
60 

315.00 
18900 

4 Scaun birou 60 290.00 17400 

5 Trecere hol cu sticla duplex 23 2500.00 57500 

TOTAL GENERAL 207500 

• Preturile nu includ TVA 
• Termen de executie 15 — 20 de zile lucratoare din data la care se face plata 
avansului 

• Avansul este de 40 % din totalul produselor comandate 
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