
1. in temeiul art. 7alin 5 din Legea nr 98/2016 cu privire la achizhiile publice s-a Incheiat
prezentul contract de furnizare de produse intre

Dlrectia Generala de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucure,ti cu sediul In
Bucuresti, str. B-dul Libertatii nr. 18, BI. 104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod
fiscal 28412052, cont IBAN R060TREZ24G610304200106X deschis la trezorerie sector 5,
reprezentata prin d-nul $tefan Vasil - Director General In calitate de achizitor, pe de 0 parte,

si,

S.C Modarem S.R.L, avand sediul In Ramnlcu Valcea, Str. Plopilor nr.1, Jud. Valcea
telefon 0250737696, nr. de Inregistrare la R.C. J38/955/1994, cod fiscal R06216470, avand contul
IBAN R005TREZ6715069XXX001485, deschis la Trezoreria Ramnicu Valcea , reprezentata prin
domnul Remus Petrescu - Administrator, In calitate de furnizor

2. Definitii

2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaf astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. achizitor ~i furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite In prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, ln baza contractului, pentru
Tndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, rnasinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse In anexalanexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa Ie furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea In functune, asistenta tehnica Tnperioada de
garantie, sl orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora ~i esentala a componentelor rezulta
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor ~i serviciilor poate fi dlstincta de
nationalitatea furnizorului.
g. destlnafie finala -Iocul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi lnterpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera
lntematlonala de Comert (CIG)
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza qreselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Tncheierii contractului ~i care face imposibila
executarea ~i, respectiv, Indeplinirea contractului;. sunt considerate asemenea evenimente:
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razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive ci enuntiativa Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executa rea obliqatillor uneia din parti;
j. zi - zi calendarlstlca; 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 si 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
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze, 200 perechi pantofi vara barbati cod CPV 18813000-1 in
perioada convenita, produsele definite in prezentul contract

5. Pretul contractu lui
5.1 Pretul unitar al produselor livrate, este de:

- pantofi vara barbati 115,00 lei fara TVA
5.2 Valoare totala a contractului este de 27370,00 lei din care 4370,00 lei TVA
5.3 Plata se va face in lei dupa furnizare din articol bugetar 20.01.05 conform art.9,2
5.4 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractu lui

6. Durata contractului
6.1 Contractul intra in vigoare la data semnsrf contractului de catre ambele parti;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractu lui de catre ambele parti ~i pana la
indeplinirea tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in
legislatia aplicabila

7. Executarea contractului
7.1 Termenul de furnizare a produselor este de maxim 06.07.2018

8. Obligatiile furnizorului
8.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele sau perforrnantele cerute de
achizitor.
8.2 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termen.
8.3 Furnizorul se obliga sa despaqubeasca achizitorul impotriva oricaror:

I) reclamaf ~i actunl in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala( brevete, nume, marcl inregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru produsele
achlzitionate. ~i

II) daune - interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura.
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9. Obligatiile achizitorului
9.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
9.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii la registratura institutiei insotita de procesul verbal de recepfie semnat de
ambele parti

10. Sanctiuni pentru neandeplinirea culpabila a obllgatlilcr
10.1 in cazul in care, din vina exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-~i indeplineasca obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penelitati, 0 surna
echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.2 in cazul in care achizitorul nu i~i onoreaza obliqatiile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, 0 surna echivalenta
cu 0 cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata prevazuta la 10.1 pentru fiecare zi de
lntarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
10.3 Nerespectarea obliqatiilor asumate prin prezentul contract de cane una dintre parti, in mod
culpabil sl repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde
plata de daune- interese prin notificarea celeilalte parti cu cinci zile lecratoare inainte de incetare .
10.4 Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despaqubire pentru furnizor. in
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinitA pana la data denuntarf unilaterala a contractului.

Clauzespecifice

11. Receptie,lnspectli ,i teste
11.1 Achizitorul are dreptul da a testa produsele pentru a verifica calitatea lui.
11.2 Daca vreunul din produsele testate nu corespunde din punct de vedere calitativ ,achizitorul
are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate
b) de a face toate rnoditicarile necesare pentru ca produsele sa corespunda calitativ

11.3 Prevederile clauzelor 10.1- 10.2 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarli garantiilor
sau altor obligatii prevazute in contract.

12. Perioadadegarantieacordataproduselor
12.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract nu vor avea
nici un defect.
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12.2 Perioada de garantie a produselor incepe cu data recepflei efectuate dupa livrarea acestuia la
destinatia finala §i este de 30 de zile .
12.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plfmgere sau reclamate
ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
12.4 La primirea unei astfel de notficari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care,
in timpul perioadei de qarantle, Ie inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de 0 noua perioada de
garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
12.5 Daca furnizorul, dupa ce a fost in§tiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua rnasuri de remediere pe riscul §i spezele furnizorului §i
fara a aduce nici un prejudiciu orlcaror alte drepturi pe care achizitorul Ie poate avea fata de
furnizor prin contract.

13. indeplinireacontractului
13.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada lnscrisa in contract.
13.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta temenul de livrare din
contract, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului;

14. Cesiunea
14.1 Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
14.2 in cazul cesionarf sau in cazul de cesiune atat furnizorul cat sl achizitorul vor conveni pentru
incheierea unui act aditionalla contract.
14.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
achizitorului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante asfel cum au fost
stipulate ~i asumate initial.
14.4 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.
15. Fol1amajora
15.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta
15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actloneaza
15.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparltla acesteia.
15.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice rnasuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii cosecintelor,
16. Solutionarealitigiilor
16.1 Achizitorul §i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale arnlablla, prin
trative directe, orice neanteleqere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leqatura cu
indeplinirea contractului.
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16.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta comractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutoneze
de catre instanta de judecata competenta din zona unde achizitorul i~i are sediul.
17. LimbacareguverneazacontractuI
17.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romana
18. Comunlcarl
18.1 Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
fransmisa in scris.
18.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul
primiri
19. Legeaaplicabilacontractului
19.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania

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

Achizitor,
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA
$1 CONTROL A Mll I lULU' BUCURE$TI

DIRECTO G ERAL . . .:
$tef '

Furnizor,
SC MODAREM SRL
ADMINISTRATOR
Remus Petrescu

f~~v.\I'-' '~('~'<.. "0

M.~t~
~1l s~ .~1J"~'fJ'TOR EXECUTIV DLOM

lulia Tudor

.~,

$EF SERVICIU ACHIZITIIINVESTITIl
camelia~

$EF SERVICIU BUGET FINANCIAR

Anda~u

VIZA CFPP
t- ~ __ \. ~
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Anexa 1

Repartitia cantitativa a produsului pe masuri
pantofi vara barbati

Marimi Cantitate
Nr. barbati
crt.
1 41 38
2 42 66
3 43 52
4 44 20
5 45 18
6 46 6

Total 200

Achizitor, Furnizor,

DIRECTIA GENERALkoe POllTIE LOCALb.
$1CONTROL A M ty.1 IPIUL 'WCURE$TI

DIRECTO ' 'L '.
$tef

SC MODAREM SRL
ADMINISTRATOR

/\
)ERVICIU JURID

IUlia0
$EF SERVICIU ACHIZplTll,INVESTITII

Camelia Bratu :'
!

$EF SERVICIU BUGET FINANCIAR

AndaE~

VIZACFPP


