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1, Pdrlile contractante
In temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice, actualizat1 qi HG w. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de
achizilii publicE/acordului cadru, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de furnizare, intre

Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita adresa sediu Targoviste Calea Domneasca nr. 127,telefon: 02451211891; fax: 02451613723, cod fiscal 427gt55 cont trezorerie
RO68TRE223A65020020A404X deschis la Trezoreria Targoviste reptezentata prin: prof. Aurora-
Catalina HOMEGHIU in functia de inspector scolar general, ec. Ludmila Lgminila SAVU in functia
de contabil sef, jr. Tudor Dumitrescu in functia de colnsilier juridic, in calitate de achizitor, pe de o
parte
si

PRAGMA COMPUTERS S.R.L. cu sediu social in str. General Mihail Cerchez, nr.23,sector
4, Bucureqti, telefon/fax 02113325925,02113325930, 02113321664, nr. inmatric ulare J40l3o63gllgg2,
cod fiscal RO3164881, cont RO44TRE27005069XXX002477, deschis la Trezoreria Sectorului 4,
Bucuregti, reprezentat.prin Gheorghifd Cdtdlin Corneliu, av6nd func{ia de administrator, in calitate de
furnizor, pe de altl parte

2. Definitii

2.1 .lnprezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a.achizilie sau achizi(ie publicd - achizitie sau achizitie publioa - achizitiade lucrari, de produse sau
de servicii prin intermediul unui contract de achizitie pubtica de catre una ori mai mulie autoritati
contractante de la operatori economiei desemnati de catre acestea, indiferent daca lucrarile, produsele
sau serviciile sunt destinate ori nu realizariiunui interes pubric;
b.conttact de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si unu orirui multe
autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarca de produse sau prestarea de
servicii;
c. contract de achizitie publiea de prodase - contractul de achizitie publica oare are ca obiect achizitia
de produse prin cumparare) inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau fara optiune 6e
cumparare ori prin orice alte modalitati contractuale in temeiul carora autoritatea contractanta
benefrciaza de aceste produse, indiferent daca dobandeste sau nu proprietatea asupra acestora;
contractul de achizitie publica de produse poate include, cu titlu acces-oriu, lucrari ori tperatiuni de
amplasare si de instalare;
d.conttactant - ofice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica;
e. subcontractant 'orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si
care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori
indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata
contractantului de organizarca si derularea tuturor etapelor necesare in acesi scop;
f. operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori di drept privat, sau grup
ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata-executarea de luirari si/sau u ,r.i



constructii, fumizarea.de-produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata
intre doua ori mai multe dintre aeeste entitati;
g'ofefid - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angajadin punct de
vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde p.opun...u firranliara, pdp;;;.,
tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;
h'ofertant - orice operator economic care Jdepus o oferta in cadrul un.i i.o..Auri de atribuire;i' speciJicatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs,
serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii
necesitatii autoritatii contractante;
i' refetinta tehnica - orice specificatie 

.elaborata de organismele europene de standard izare, alta decat
standardele europene sau alte organizatii care au activilati de standardi zare lacare Romania este parte,
in conformitate cu p_roceduri adaptate in functie de evolutia cerintelor pietei;
k'pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizittr, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
l' proiluse - echipamentele, masinile, utilajele, orice ai-te bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furniznrul se obliga, prin contract, sa le fiJmizeze achizitorului;
m'servicii - servicii aferelte livrarii produselor, respectiv activitati legate de, furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asi-stenta tehnica in perioada de
garantie, si orice alte asemenea obligatii care rwin furnizorului prin contract;
n. destinatie ftnala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produseie;
o'forta maiora - un eveniment mai presus de contiolul partilor, .ur. n, se daioreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care 

-face 
imposibila

executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: r'azboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta rru.lo.u u,
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
P, zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.

3,Interprefare
3'1 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 permis de context.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4'1 - Furnizorul se obligl sd fumizeze, respectiv s[ livreze ,,echipamente IT - Lot 3 Imprimantl,
Multifuncfionali, in perioada convenitd qi in conformitate cu obligaliile asumate in prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa .u.p.i si sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract.

5. Pretul contractului
5'1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este de29'280,00lei, la care se adauga 5.563,20lei TVA, reprezentdnd contraval oarea a 6 buc. imprimant6,
Multifunclional[.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract: nu iloate depdgi data de 31.12.2020, pentru livrarea produselor qi
efectuarea pl6tii.



6'2 ' Contractul intrd in vigoare cle la data semnrrii de cdtre pargi gi produce efecte p6nr la expirareaperioadei de garanlie acordati echipamentelor care fac obieciut'.ont*.Hrtui, lnctusiv pentru livrarcaserviciilor de internet pentru tabletele achizifionate,aga cum este prevlzut in caietur a. rur.ini, qi *t,de minim 24 de luni de la data receptiei.

7, Executarea contractului
7'l - Executarea contractului incepe ladata semnarii gi inregistrarii de cdtre ambele pdrti, respectiv
dupd constituirea garanliei de bunlixecufie;
7 '2 - Furnizorul se obligi sa transmita in termen de 5 zile de la semnarea contractului scrisoarea degaran(ie de buna executie.

8, D oc umentele co ntract ul ui
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) documen talia de atribuire ;
b) garanfia de bun6 executie;
c) anexa nr. 1 Ia contract

9. Obligatiile principale ale furnizoiului
9.1- Fumizorul se obliga safumizeze produsele - ECHIPAMENTE IT - Imprimanti, Multifunc{ionald,
la standardele si/sau performantele prelentate in propunerea tehnica.
9'2'Fumizorul se obliga sa furnizeze produselein graficul de livrare prezentatin propunerea tehnica,
anexa la contract.
9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamafii gi. acfiuni in justi{ie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectual[ (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instala[iile sau utilajele folosite n9n1ru sau in legaturd cu produsele achizilionate, gi

ii) daune-in1.;.?t:, costuri, taxe gi cheltuieli de orlce naturr, aferente, cu exceplia situatiei in
care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini inticmit de c6tre
achizitor.

9'4' Furnizorul va prezentain mod obligatorie o declaralie de conformitate pentru produsele livrate.
9'5' Termenul de livrare a produselor ce fac obiectul contractului este ae cet mult l0 zile lucrdtoare dela data semndrii contractului de ambele pd(i.

10. Obligaliile principale ale achilitorului
10.1 - Achizitorul se obligi s6 recepfioneze produsele ?n termenul convenit.
l0'2 - Achizitorul seobligl sE pldteasci prelul produselor oltre furnizor in termen 30 de zile de laprimirea facturii, insofitd procesul de recepfie caliiativa gi cantitativr.
l0'3 - Achizitorul se oblig6 sE recepfionezL produsele in termen de 5 zile de la livrare.

ll, sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
1 l ' l - rn cazul in care, din vina sa exilusiva, furniZorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul dt ? deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma
echivalertta cu o cota procentuala deb,05% din pretul contractului.
ll '2 ' ln cazul in care achizitorul nu isi oror"^ara obligatiile in termen de 14 de zile de la expirareaperioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia di a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o
cota procentuala de 0,01yo din plata neefectuata.
11'3 - Nerespectarea obligaJiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p[(i, in modculpabil, dE dreptul pe$ii lezate de a considera contractul rcziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului qi de a pretinde plata de daune-interese. -'- -r -'



lI.4 'Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, faru nici o compensatie, daca acesta din urma da falimlnt, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu preju.dicieze sau_ sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz,
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru parteadin contract indeplinita
panala data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze speciftce

12. Garantia de buna executie a contractului
l2.l - (l) Furnizorul se obliga sa constitui e garuntia de buna executie a contractului in proce nt d,e l1yo
din valoarea contractului, pentru perioada 90 de zile si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a
contractului.
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creal daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.3 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la
indeplinirea obligatiilor asumate.

13. Receptie, inspectii si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa la contract.
13.2 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are
dreptul sa il respinga, iar fumizorul are obligatia, faru amodifica pietul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor

tehnice.
13.3 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizoi, .i ,uu fara participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
13.4 - Prevederile clauzelor 13.1-13.3. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor
sau altor obligatii prevazute in contract.

14. lntarzieri in indeplinirea contractului
l4.l - Furnizorul are obligati a de a indeplini contractul de furnizare in termenul de livrare convenit.
14.2 ' Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare, acesta are
obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea termenului de fumizare asumat pentru
livrarea produselor se face cu acordul partilor, prin act aditional.
I4.3 'In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
intaruiere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului,
conform art. I 1.1 din prezentul contract.

15. Ambalare si marcare
15.1 - (l) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, faralimitare, la
manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la
precipitatiile care arputea sa apara in timpul transportuluiii depozitariiln aer liber, in asa fel incat sa
ajunga in buna stare la destinatia finala.



Q) ln cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde
este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare
grea in toate punctele de tranzit.
I5.2 - Ambalarea ) matcarea gi documentafia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict
gelintele ce vor fi special prevdzute in contract, inclusiv cerin{ele suplimeniare.
15.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum qi toate materialele necesare protectiei
coletelor (palefi de lemn, foi de protectie, etc.) rdmdn in proprieiatea achizitorului.

16. Livrarea si documentele care insotesc produsele
16.1 - Fumizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respect6nd
termenul comercial stabilit dn contract.
16.2 - (l) 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)avizul de insotire al marfii
b) certificate de calitate

16.3 - Certiftcarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa
receptie, prin semnarea de primire de catre rcprezentantul autorizat al aceituia, pe documentele emise
de furnizor pentru livrare.
I9.4 'Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor receptia produselor.

17. Asigurari
l7.l ' Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrarl, in functie de teimenul
comercial de livrare convenit.

18. Servicii
18.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile
accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. -
18.2. ' Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca
aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asu.ata prin contract.

19. Perioada de garantie acordata produselor
19.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele fumizate prin contract sunt noi, nefolosite gi
indeplinesc toate conditiile de standard gi calitate.

!9.2 - Perioada de garantie acordata produselor de odtte furnizor este oea conform prescripfiilor de
intrebuinlare, de punere ?n funcfiune, ori de folosire conform destina{iei, intrebuinl6iii qi intrelinerii
corespunzdtoare, respectiv cea declaratd in propunerea tehnica qi anume 24 de luni.
19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie

ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
19.4 ' La primirea unei astfel de notificari, fumizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in in termen de 2 zile, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in
timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defeCte, beneficiaza de o noua perioada de garantie
care curge de la data inlocuirii produsului.
19.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spefele furnizorului si fara a



aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata cle furnizor prin
contract.

20. Amendamente
20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au- putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

21. Subcontractanti
2l.l - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
21.2 - (l) Furnizorul are obligatia de aprezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.
21.3 ' (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea
sa din contract.
(3) Fumizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.
2!.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata
achizitorului.

22. Ajustarea pre{ului contractului
22.1 Pentru produselor livrate, pldfile datorate de achizitor fumizorului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexi la contract.
22.2Prelul contractului este ferm, nu se actualizeazd.

23. Asiguriri
23.1 Furnizorul are obligafia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pier.rlerii
sau deteriordrii neprevdzute. La fabicare, transport, depozitare gi iivrare, in funciie de iermenul
comercial convenit.

24. Cesiunea
2.4.1 - in cadrul prezentului contract de achizilie publicl este permis6, cu acceptul scris in prealabil,
doar cesiunea creanfelor niscute din contract, obliga{iile ndscute ramdndnd in sarcina p6rfilor.
contractante, astfel cum au fost stipulate gi asumate inifial.

25. Forta majora
25.1 - Forta majora este constatatade o autoritate competenta.
25.2' Forta majora exonereazapartile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza,
25.3 'Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.



25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
25.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza cava actiona o perioada mai mare de 6luni,
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.

26. Solutionarea litigiilor
26.I - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru arezolvape cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
26.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie
prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din
Romania.

27 . lncetarea contractu lu i
27.1 - Prezentul contract inceteaza prin ajungere la termen, prin aceasta intelagandu-se incheierea

Procesului Verbal de Receptie a produselor care fac obiectul contractului.

28. Clauza privind acordul pentru prelucrarea qi protecfia datelor cu caracter personal
28.1 P64ile trebuie sE respecte normele qi obligaliile impuse de dispozifiile in vigoare, privind
protec{ia datelor cu caracter personal conform Regulamentului European nr. 67912016.

28.2Pdrlile pot utiliza datele personale ale semn[turilor in limita contractului pe care l-au incheiat,

acesta fiind baza legalS a prelucr5rii, orice prelucrare suplimentard sau in alt scop face obiectul unui

acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre p[rfi. De asemenea perioada de stocare a datelor
personale prelucrate pfin contract este limitatd la perioada corespunzdtoarc realizlrii obiectului
principal al contractului.
28.3 Datele cu caracter personal schimbate tntre pdrfi nu pot deveni accesibile sau comunicte unor terfe

p[r[i neautorizate sau puse spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, pdt{ile vor lua toate mdsurile

tehnice qi in special organizatorice necesare, in ceace privegte obligafiile asumate prin aceast[ clauzd.

28.4 Pnrfile se oblig[ sa nu transmitS/dezvdluie gi sE pistreze confiden{ialitatea datelor, informafiilor qi

documentelor pe care le de{ine ca urmare a execut[rii prezentului contract.

28.5 Exonercazd de rlspundere urmdtoarele situa{ii:
a) dac[ informa{iile erau cunoscute lnainte de a fi ob}inute de la cealaltl parte contrctanti;
b) Informafia era de circula{ie publicl ladata dezvlluirii ei;
c) partea a fost obligatl in mod legal s6 dezvlluie informa{ia.

29. Limba care guverneaza contractul
29.1 - Limba care guvemeazacontractul este limba romana.

30. Comunicari
30.1 - (l) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document soris trebuie inregistrat atatin momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
30.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

31. Legea aplicabita contractului



31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 23.12,2020 prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

Prezentul contract confine 3l de articole, 8 pagini qi 1 (una) pagind anex6.

Achizitor Furnizor
PRAGMA COMPUTERS SRL

ADMINISTRATOR
Gheorghi{d Cdtdlin Corneliu

Ec. Ludmila Luminila SAVU n / l, ^,ft14.

Consilier Juridic
jr. Tudor DUN4/I'RESCU

(

\

INSP
prof.

intocmit,
Compartiment Tehnic

ing. Sofia-Anca STANESCU

dtk

ENERAL



Anexa ta Contrac t 
"r. 

.1.{:#. A..n3 J2.20zo

Denumire
Cantitate

U.M. Loc de livrare
Iermen de livrare/

data de livrare

Termen de
garunlie al
produsului

1. 2. J. 4. 5. 6

Imprimantl
Multifunclional6

44A3, model
Xerox Versalink

87025

J Buc.

La sediul Inspectoratul $colar
Judelean Ddmbovifa, Calea

Domneasce, nr,l27,
T6rgoviqte, jud. Ddmbovita

3 zile lucrltoare dt
la semnarea

contractului de
cltre ambele plrti

24luni

Imprimantd
Multifunclional6

A.4, model Canon i-
SENSYS MF44O

series

J Buc.

La sediul Inspectoratul $colar
Judetean Ddmbovil4 Calea

Domneascd, ttt. 127,
Tdrgoviqte, jud. Ddmbovifa

J zile lucrltoare de

la semnarea
contractului de

cltre ambele plrti

24luni

Achizitor
INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN

DAMBoVITA

Contabil sef

Furnizor
PRAGMA COMPUTERS SRL

ADMINISTRATOR
Gheorghil6 Citdlin Corneliu

Ec. Ludmila Luminila SAVU n r r
l 
Hrp_

intocmit,
Compartiment Tehnic

ing. Sofia-Anca STANESCU

LAR GENERAL

Consilier Jufidit/
jr. rudor or-(rnescu

HOMEGHIU


