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CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
echipamente de retea sl securitate informatica

pentru modernizarea !iii securizarea infrastructurii IT

1. in temeiul art 7 alin 1 lit c) din Legea nr 98/2016 cu privire la achizifiile publice cu modificarile si
cornpletarje ulterioare ~i ale HG nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la contractul de achizifie publica din Legea nr 98/2016, s-a incheiat prezentul
contract de furnizare de produse intre

Dlrectla Generala de Politie Locala!iii Control a Municipiului Bucuresf cu sediul in
Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 18, BI. 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal
28412052, cont IBAN R065TREZ24G610304710102X deschis la trezorerie sector 5, reprezentata prin d
nul Daniel Ra~ica - Director General in calitate de achizitor,

~i

S.C. Felix Telecom S.R.L, avand sediul in Bucuresti, Sos, Fabrica de Glucoza nr. 110, sector 2,
telefon 021/2421022, fax 021/2420767, e-mail office@felixtelecom.ro, nr. de inregistrare la R.e.
J40/7832/1992, cod fiscal R02354144, avand contul IBAN R033TREZ7005059XXX001317, deschis la
Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresf reprezentata prin domnul Alexandru Bulboaca - Director
General, in calitate de furnizor

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interprete] astfel:
a. contract de achizlte publica produse - repreznta prezentul contractul de achizi1ie publica care are ca
obiect achizifia de produse prin curnparare, inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau fara opfiune
de curnparare ori prin orice alte modalitati contractuale in temeiul carora autoritatea contractanta
beneficiaza de produse, indiferent daca dobandeste sau nu proprietatea asupra acestora, contractu I de
achizitie publica de produse poate include, cu titlu de accesoriu, lucrari ori operanuni de amplasare ~i de
instalare ..
b. achizitor sl furnizor - par1ilecontractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preful contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, rnasinlle, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obllqa, prin contract, sa Ie furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor, cum ar
f transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functlune, asistenta tehnica in perioada de garantie, ~i
orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. conflict de interese - orice situa1ie in care membrii personalului autorita1ii contractante sau ai unui
furnizor de servicii de achizitie care acnoneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in
desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot lnfluenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau
indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite irnparfislltatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire
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g. penalitate confractuala - despaqubirea staoillta In contract, platibila de catre una dintre partile
contractante catre cealalta parte, In caz de nelndeplinire, Indeplinire necorespunzatoare sau cu lntarziere,
a obligatiilor din contract (majorari de lntarziere ~i/sau daune-interese)
h. destinatie finala -Iocul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
i. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaf conform INCOTERMS 2000 - Camera lnternationala de
Comert(CIC)
j. forta majora- un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Incheierii contractu lui ~i care face rnposlbla executa rea
si, respectiv, Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.Na este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
k. zi - zi calendaristlca: an - 365 de zile
3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural ~i vice - versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau"zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specflca In
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractu lui
4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze echipamente de retea ~i securitate informatica pentru modernizarea
~i securizarea infrastructurii IT cod CPV 32420000-3, conform descrierii din caietul de sarcini care face
parte integranta din contract, In perioada convenita ~i In conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract
5. Pretul contractu lui
5.1 Pretul echipamentelor de retea ~i securitate informatica pentru modernizarea ~i securizarea
infrastructurii IT este de 230000,00 lei fara TVA conform ofertei financiare.
5.2 Valoarea totala a contractului este de 273700,00 lei din care 43700,00 lei TVA
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata se va
efectua din articolul bugetar 71.03
6. Durata contractului
6.1 Contractu I intra In vigoare la data sernnarii contractu lui de catre ambele parti;
6.2 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele parti sl pana la Indeplinirea
tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit In legislatia aplicebila
6.3 Termenul de livrare este de 30 zile de la emiterea ordinului de Incepere a livrarii produselor.
7. Documentele contractului
7.1 Caietul de sarcini
7.2 Propunerea tehnica §i financlara
7.3 Garantia de buna execute
7.4 Grafic de livrare
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8. Executareacontractului
8.1 Executarea contractului se va efectua de catre furnizor pe perioada contractata
9. Obligatiilefurnizorului
9.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze echipamentele de retea ~i securitate informatica pentru modernizarea
sl securizarea infrastructurii IT la standardele sau performantele cerute de achizitor.
9.2 Furnizorul se obliga sa furnizeze echipamentele de retea ~i securitate informatica pentru modernizarea
~i securizarea infrastructurii IT In termen de 30 zile de la emiterea ordinului de Incepere a livrarii
produselor.
9.3 Furnizorul se obliga sa despaqubeasca achizitorullmpotriva oricaror:

I) reclamaf ~i actiuni In justitie, ce rezulta din Incalcarea unor drepturi de proprietate lntelectuala
( brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru produsul achizltionat, ~i

II) daune - interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura.
9.4 Furnizorul se obliga sa livreze echipamentul de retea ~i securitate informatica pentru modernizarea ~i
securizarea infrastructurii IT la sediul achizitorului .
9.5 Furnizorul va fi responsabil pentru livrarea echipamentelor de retea ~i securitate informatica pentru
modernizarea ~i securizarea infrastructurii ITTnconformitate cu specficatile tehnice din caietul de sarcini
10. Obligatiileachizitorului
10.1 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre furnizor In termen de maxim 30 zile de la data
Inregistrarii facturii la registratura institutiei insotita de procesul verbal de receptie semnat de ambele par1i
10.2 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitla furnizorului orice faciI itati, echipamente ~i informatii pe
care Ie considera furnizorul ca fiind necesare Indeplinirii contractului.
11. Sancflunlpentruneandepllnireaculpabllaa obligatiilor
11.1 in cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita furnizorului ca penalitail, 0 surna echivalenta cu 0,1%
pe zi din valoarea obligatiilor nelndeplinite sau indeplinite cu intarziere.
11.2 in cazul ln care achizitorul nu onoreaza facturile in termen , atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
11.3 Nerespectarea obliqatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod culpabil ~i
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune
interese cu notificarea celeilalte par1icu cinci zile lucratoare Inainte de Incetare.
11.4 Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici 0 cornpensatie, 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 contractului.
12. Garantiade bunaexecutie
12.1 Furnizorul se obliga sa constiuie garantia de buna executie in termen de 5 zile dupa semnarea
contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA, In valoare de 11500,00lei pentru
perioada de 120 de zile ~i oricum Inainte de data de Incepere de livrare a produselor, sub forma unei
scrisori de garantie bancara.
12.2 Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare ~i sa emita ordinul de incepere a
executiei contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garan\iei de buna execu\ie.
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12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna execute, in limita prejudiciului
creat, daca furnizorul nu indeplineste, nu il}i executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asuprea garantiei de buna
execute, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, preclzand totodata obligatiile care
nu au fost respectate.
12.4 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna execute in termen de 14 zile de la data intocmirii
procesului-verbal de receptie a produsului care face obiectul contractului sau de la data facturii finale, caca
nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

13. Livrarea ~i documentele care lnsctesc produsele
13.1 (1) Furnizorul are obligatia de a livra produsulla destinatia finala lndicata de achizitor respectand:
- datele din graficul de livrare l}i
- termenul comercial stabilit
- certificat de conformitate

13.2 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care lnsotesc produsul:
- certificat de atestare a calitatii produsului
- perioada de garantie acordata produsului
Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsul a fost livrat partial sau total se face dupa recepte, prin
semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor
pentru livrare.

Clauze specifice

14. Receptie, lnspectlt ~i teste
14.1 in cadrul procesului verbal de receptie a echipamentelor, achizitorul va testa echipamentele pentru a
verifica calitatea ~i functionaltatea lor.
14.2 Daca una din componentele echipamentului testat nu corespunde din punct de vedere calitativ,
achizitorul are dreptul sa il respinqa, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui componenta echipamentului refuzata
b) de a face toate modificsrie necesare pentru ca, componenta echipamentului sa corespunda

calitativ
14.3 Prevederile clauzelor 14.1- 14.2 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumaril garantiilor sau
altor obligatii prevazute in contract.

15. Perioada de garantie acordata produselor
15.1 Furnizorul are obliqatla de a garanta ca echipamentele de retea ~i securitate informatica pentru
modemizarea ~i securizarea infrastructurii IT furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea,
furnizorul are obligatia de a garanta ca echipamentele de retea ~i securitate informatica pentru
modemizarea ~i securizarea infrastructurii IT furnizate prin contract nu vor avea nici un defect.
15.2 Garantia produselor este de 36 luni. in cazul unor defecte ascunse ce ar putea sa apara in perioada
de garantie: furnizorul se obliga sa lnlocuieasca gratuit piesele care au fost constatate ca fiind defecte. in
aceste cazuri, defectele ascunse vor f stabilite de experti tehnici. in sifuatia in care produsul/produsele nu
pot fi reparate sau repararea acestora depaseste 72 de ore de la constatare, furnizorul se obliga sa
lnloculeasca respectivulJrespectivele produs/produse cu unul/unele nou/noi in termen maxim de 48 ore.
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Produsele inlocuite beneficiaza de 0 noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii acestora.
15.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatle ce
apare in conformitate cu aceasta qaranfle.
15.4 La primirea unei astfel de notiflcari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui
produsul in perioada convemta, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, in timpul
perioadei de garantie, il lnlocuieste pe cel defect, beneficiaza de 0 noua perloada de garantie care curge
de la data inlocuirii lui.
15.5 Daca furnizorul, dupa ce a fost in~tiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita,
achizitoruI are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul ~i spezele furnizorului si fara a aduce nici un
prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorulle poate avea fata de furnizor prin contract.

16. incepere,fina/izare,intarzieri,sistare
16.1 Furnizorul are obligatia de a incepe livrarea echipamentelor dupa emiterea ordinului de incepere a
livrarii, conform graficului de livrare.
16.2 in cazul in care furnizorul sutera lntarzleri ~i suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
achizitorului partlle vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de livrare a echipamentelor ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauqa la pretul contractu lui.

16.3 1) in cazul in care:
a) orice motiv de intarziere, ce nu se datoreaza furnizorului, sau
b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea contractului de

catre furnizor, tndreptatesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a echipamentelor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de livrare ~i vor semna un act
aditional.
16.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respects termenul de livrare a echipamentelor
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea perioadei de livrare se
face cu acordul partilor, prin act aditional.
16.5 in afara cazului in care achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de livrare, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalits] furnizorului, conform art. 11.1

17. Amendamente
11.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu exceptia articolului 5.3

18. Cesiunea
18.1 Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara
sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
18.2 in cazul ceslonerii sau in cazul de cesiune atat furnizorul cat ~i achizitorul vor conveni pentru
anexarea la acest contract a unei note cu privire la modul in care acesta va avea loc ( termenii cesionari).
18.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
achizitorului, obliqatiile nascute ramanand in sarcina parfilor contractante astfel cum au fost stipulate ~i
asumate initial.
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18.4 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract

19. Forta majora
19.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta
19.2 For1a majora exonereaza par1ile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada In care aceasta acfioneaza
19.3 indeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de actlune a for1ei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau par1i1orpana la aparitia acesteia.
19.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte par1i, imediat ~i In
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care Ii stau la dispozifle In vederea limitarf
consecintelor.
19.5 Daca for1amajora actloneaza sau se esfimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte par1i lncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din par1isa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. Caracterul confidential al contractului
20.1 0 parte ccntractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte par1i:
a) de a face cunoscute unor terte par1i informatii, date sau parametri tehnici accesati in procesele de
derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obtnute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-sl indeplini obligatiile contractu ale.
Dezvalulrea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
20.2 0 parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract oaca:
a) lntorrnata este cunoscuta par1ii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b) lnformatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtnut acordul scris al celeilalte par1i contractante pentru
asemenea dezvaluire;' sau
c) partea contractanta a fost obliqata in mod legal sa dezvaluie lntormatla.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 Achizitorul sl furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabila, prin tratative
directe, orice nelnteleqers sau dlsputa care se poate ivi intre par1iin cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractul ui.
21.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul nu reu~esc sa rezolve
in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatore~ti competente.

22. incetarea contractului
22.1 Prezentul contract Inceteaza in urmatoare e situatii:

6



• •

a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului
contract ~i legislatiei aplicabile.

b) prin acordul parfllor, consemnat in scris.
c) prin reziliere/rezolunune, in cazul in care una din parti nu i~i executa sau executa

necorespunzator obligatiile contractuale.
22.2 in situatia rezilierii/rezolutiunii totale'partlale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre
furnizor a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune interese cu titlu de clsuza penala,
in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractu ale neexecutate.
22.3 in situalla in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposiblia realizarea obiectului
contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost recepfionata 0 parte din contract conform dlspozlmlor
legale, furnizorul va datora achizitorului daune interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egal cu
intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
22.4 Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin notflcarlle
scrise ~i transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea obligatiei respective,
precum ~i la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind neindeplinirea obligatiilor, pe care
cealalta parte este obliqata sa Ie presteze in termen de maxim 5 zile de la data primirii notlticarll.
22.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
22.6 Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespetsrf clauzelor prezentului contract.
22.7 Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, in cel mult 15 zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia
notificarii furnizorului cu cel putln 3 zile inainte de momentul rezilierii.
22.8 Fara a aduce atingere dispozfillor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a acestuia, in conformitate cu dispozitiile
dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractu I in prioada de
valabilitate a acestuia, in una din urmatoarele situatii:

a) contractul se afla, la momentul atriburii acestuia, in una dintre situatiile care au determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.

b) contractu I nu ar fi trebuit sa fie atribuit furnizorului avand in vedere 0 incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o decizie a Curtii
de Justitie a Uniunii Europene.

c) in cazul modificarii contractului in alte conditii decat cele prevazute de prevederile legale in
vigoare.
23. Limbacareguverneazacontractu/
23.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romana.

24. Comunicari
24.1 (1) Orice comunicare intre par1i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Oric~ ~~cu~ent s~ri~ trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
2~.2.. ~omunr~a!r~~ rntre partr se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
prrmrrrrcomunrcarrr la adresele de e-mail declarate
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25. Legeaaplicabilacontractului
25.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.

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

AUTORITATEA CONTRACTANTA
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE '-\.lJorlti;;""'

CONTROL A MUNICIPIULUI BU ....-"I....,
DIRECTOR GENERAL

FURNIZOR
SC FELIX TELECOM SRL

DIRECTO NERAL

Alexand •.rca

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV

L CONTENCIOS,LEGALIT ATE
~IINDRUMARE JU IC'T'v~--,,,-+ __

Sef Serviciu
lulia Tudor

SERVICIUL AC .II,INVESTITII,
DERULARECONTRACTE

$ef Serviciu
Andre~ Pricu
1~0v'-

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
Sef Serviciu

Mihaela Vizireanu

____ VIZA CFPP
PI~lr",ARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI

DIRECT!A GENERALA DE POUTrE LOCALA !ill CONTROL

::~~.~.(~:~.l.~~~~~lj~~~~~~Iff.~:~
Semnatura .J. . 8


