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CONTRACT DE FURNIZARE
nr.1020l22 din data 09.08.2022

1. Părţile contractante
AUTORITATEA FEROVIAR/f ROM/ÎNJ —AFER, cu sediul în Bucuresti. Calea Griviţei 393.
sector 1, telefon 021.3071855, 0213076850, fax 0213076809, înregistrată prin HG 626/1998. cod
fiscal RO4283163, cont ROS9TREZ23F845000200530X deschis la Trezoreria Sector ]. reprezenta-
tă legal prin Constantin ANDRONACHE - Director General şi Gabriela BLAGA - Director
Economic. în calitate de Achizitor, pe de o parte
Şl
S.C. [TG Online S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str.Turturelelor nr.52, sec.3. înregla Oficiul
Reg.Com.sub nr.]40/2744/2015, cod fiscal RO34198965. cont RO38TREZ7005069XXX01 1897
deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentată legal prin Adrian IARCA - Administrator
în calitate de Furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 in prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale:
b. Acliizitor şi Furnizor — părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract:
e. pretul 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. origine - locul unde produsele au fest 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 fumizorului;
f. destinaţiefinală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele:
g. forţa majoră — un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi 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, grevă enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă:
h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

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 Tennenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit.

4. Obiectul contractului
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze imprimantă multifuncţională Brother MFC-T92()DW laic./e!
color ADFformat A-l.fax. Wi-Fi. negru - 60 bucăţi.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele livrate.

5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului. plătibil Furnizorului de către Achizitor. este de
66.553,80 lei fără TVA. respectiv 79.199,02 lei cu TVA. rămâne neschimbat pe toată durata de
desfăşurare a contractului si a fost calculat astfel: 1.109,23 lei fără TVA/bucată ): 60 bucăţi =
6655380 lei fără TVA.
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