
CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
Legitimatii de serviciu, ecusoane, insigna de piept

1. in temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 cu privire la achlzifiile publice cu modiflcarile ~i
completarlle ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse intre

Dtrectla Generala de Politle Locala ~i Control a Municipiului Bucurestl 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 R075TREZ24G61 0304200501 X deschis la trezorerie sector 5,
reprezentata prin d-nul Daniel Ra~ica - Director General in calitate de achizitor, pe de 0 parte,

si,

S.C Portalis Media Project S.R.L, avand sediul in Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr.190, bl
C1, sc 3, et 2, ap 87, sector 6, telefon 0745663338, e-mail ramona@portalismedia.nr.de
inregistrare la R.C. J40/6136/2014, cod fiscal R033198436, avand contul IBAN
R039TREZ7065069XXX0013156, deschis la Trezoreria sector 6, reprezentata prin domnul Andrei
Mircea Serban - Administrator, in calitate de furnizor

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor f interprets] 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 - preful platib] furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea inteqrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - bunuri, cuprinse in anexa/anexele 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 f transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, aslstenta tehnica in perioada de
garantie, ~i 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 esentiala 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 f distincta de
nationalitatea furnizorului.
g. destinafie finala -Iocul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor f mterpretaf conform INCOTERMS 2000 - Camera
lnternanonala de Cornert (CIC)
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partllor, care nu se datoreaza gre~elii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentullncheierii contractu lui ~i care face lmposiblla
executarea sl, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
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razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau alte catastrofe naturale, restricti aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntlativa, Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obllqatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile
3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepfia 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 contractu lui
4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze 550 buc legitimatii serviciu cod CPV 18923200-7, 550 buc
ecusoane cod CPV 35123400-6 ~i 550 buc insigne de piept cod CPV 39561133-3, conform
modelului agreat/aprobat de cstre achizitor ~i conform speciticanilor tehnice din Anexa 1, care face
parte integranta din contract.
5. Pretul contractului
5.1 Preturile unitare ale produselor livrate, este de:

Legitimatii de serviciu la un pret de 90,00 lei/buc fara TVA
Ecusoane la un pret de 90,00Iei/buc fara TVA
Insigna de piept la un pret de 65,00Iei/buc fara TVA

5.2 Valoarea totala a contractului este de 134750,00 lei la care se adauga 25602,50 lei TVA
5.3 Pretul unitar convenit este ferm ~i rarnane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
5.4 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.05.01
6. Durata contractului
6.1 Contractu I intra in vigoare la data sermaril contractului de catre ambele parti;
6.2 Durata contractu lui 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 apllcabla
7. Documentele contractului
7.1 Oferta (care cuprinde specillcatii tehnice ~i pret) , potrivit SICAP.
7.2 Anexa 1 - Specificatil Tehnice
8. Executarea contractului
8.1 Termenul de furnizare a produselor este de maxim 30 zile de la data lansarii comenzii.
9. Obligatiile furnizorului
9.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze legitimatiile de serviciu, ecusoanele ~i insigna de piept
obtinand in prealabil acceptul achizitorului pe modelul prezentat
9.2 Furnizorul se obliga sa furnizeze legitimatiile de serviciu, ecusoanele ~i insignele de piept in
maxim 30 zile de la data lansarii comenzii.
9.3 Furnizorul se obliga sa despaqubeasca achizitorul impotriva oricaror:

I) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala
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( brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru produsul achizitionat,
~i

II) daune - interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura.
9.4 Furnizorul se obliga sa furnizeze legitimatiile de serviciu, ecusoanele ~i insignele de piept la
sediul achizitorului .
9.5 Furnizorul va fi responsabil pentru furnizarea leqitlmatiilor de serviciu, ecusoanelor ~i insignelor
de piept.
10 Obligatiile achizitorului
10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele In termenul convenit.
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor cafre furnizor In termen de maxim 30 zile
de la data Inregistrarii facturii la registratura institutiei Insotita de procesul verbal de receptie
semnat de ambele parti
11. Sanctiuni pentru neandepllnlrea culpablla a obligatiilor
11.1 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 intarzlere pana la
Indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 In cazul in care achizitorul nu l~i onoreaza obliqatiile In termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia Ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta
cu 0 cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata prevazuta la 10.1 pentru fiecare zi de
lntarzlere, pana la Indeplinirea efectiva a obligatiilor
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod
culpabil ~irepetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde
plata de daune- interese prin notificarea celeilalte parti cu cinci zile lucratoare Inainte de Incetare .
11.4 Achizitorul I~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare sensa adresata
furnizorului, fara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actlune sau despaqubire pentru furnizor. In
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract IndeplinitA pana la data denuntarii unuaterela a contractului.

Clauze specifice

12. Receptie, inspectli ,i teste
12.1 in cadrul procesului verbal de receptie a produselor, achizitorul va testa leqitimefiile de
serviciu, ecusoanele ~i insignele de piept pentru a verifica calitatea lor.
12.2 Daca unul din produsele testate nu corespunde din punct de vedere calitativ, achizitorul are
dreptul sa II respinqa, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a Inlocui produsele refuzate
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda calitativ

12.3 Prevederile clauzelor 12.1- 12.2 nu II vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor
sau altor obligatii prevazute In contract.
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13. Perioada de garantie acordata produselor
13.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca legitimatiile de serviciu, ecusoanele ~i insignele de
piept furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta
ca legitimatiile de serviciu, ecusoanele ~i insignele de piept furnizate prin contract nu vor avea nici
un defect.
13.2 Furnizorul va acorda qarantle 12 luni de la data furnizarii.
13.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice planqere sau reclamate
ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
13.4 La primirea unei astfel de nofificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, in
timpul perioadei de garantie, il lnlocuieste pe cel defect, beneflciaza de 0 noua perioada de
garantie care curge de la data inlocuirii lui.
13.5 Daca furnizorul, dupa ce a fost in~tiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri 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.
14. incepere, fina/izare, intarzieri, sistare
14.1 Furnizorul are obligatia de a furniza legitimatiile de serviciu, ecusoanele ~i insignele de piept
in termen de maxim 30 zile de la data lansaril comenzii.
14.2 in cazul in care furnizorul sufera lntarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului pa~ile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de livrare a legitimatiilor de serviciu, ecusoanelor sl insignelor de piept ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauqa la preful contractului.

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

de catre furnizor, indreptatesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a legitimatiilor
de serviciu, ecusoanelor ~i insignelor de piept sau a orlcarei faze a acestora, atunci partile vor revizui,
de comun acord, perioada de livrare ~i vor semna un act aditonal.
14.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare a
legitimatiilor de serviciu, ecusoanelor ~i insignelor de piept acesta are obligatia de a notifica acest
lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea perioadei de livrare se face cu acordul partilor, prin act
aditiona',
14.5 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 penalitati furnizorului,
conform art. 11.1
15. Amendamente
15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional cu exceptla articolului 5.3
16. Cesiunea
16.1 Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
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16.2 in cazul cesonarf 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) .
16.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
achizitorului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost
stipulate ~i asumate initial.
16.4 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract
17. Forotamajora
17.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
17.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actoneaaa.
17.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aperitla acesteia.
17.4 Partea cortractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care ii stau la dlspozltie in vederea
limitarii conseclntelor,
17.5 Daca forta majora actloneaza sau se estirneaza ca va actlona 0 penoada mai mare de 6 luni,
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.
18. Caracterul confidential al contractului
18.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici accessf in procesele
de derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obtnute sau la care are acces Tnperioada de derulare a
contractului, In alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarel 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.
18.2.0 parte confractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvalulrea de informatii
referitoare la contract daca:
a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b) intormatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obfinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

19. Solutionarea litigiilor
19.1 Achizitorul ~i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi Tntre parti in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
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19.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresf competente.
20.incetareacontractului
20.1 Prezentul contract lnceteaza in urmatoare e sltuafii:

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

b) prin acordul partilor, consemnat in scris.
c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu lsl executa sau executa necorespunzator

obligatiile contractuale.
20.2 in situata rezilierii totale'partiale din cauza neexecutarlbexecutanl partiale de catre furnizor a
obliqanilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune interese cu titlu de clauza penala, in
cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
20.3 in situatia in care executa rea partiala a obliqatiilor contractuale face imposiblia realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata 0 parte din contract
conform dispozinilor legale, furnizorul va datora achizitorului daune interese cu titlu de clauza
penala, in cuantum egal cu intreaga valoare a obliqanllor contractu ale stabilite prin contract.
20.4 Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractu ale va fi dovedita prin
notiticarile scrise ~i transmise de cetalata parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea
obligatiei respective, precum ~i la durata ei. Prin notflcart se vor solicita justificari privind
neindeplinirea obligatiilor, pe care cealalta parte este obligata sa Ie presteze in termen de maxim 5
zile de la data primirii notificarii.
20.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
20.6 Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespetarf clauzelor prezentului
contract.
20.7 Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, in cel mult 15 zile
de la eparitla unor circurnstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub
condlta notficerii furnizorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii.

21. Limbacareguverneazacontractul
21.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romana

22. Comunicari
22.1 Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
fransmisa in scris.
22.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul
primiri.

23. Legeaapllcabllacontractului
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania
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Partile au lnteles sa incheie astazi prezentul contract In doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Achizitor,
DIRECTIA GENERALA
~ICONTROL A MUNI

DIRECTOR G

Furnizor,
SC PORTALI MEDIA PROJECT SRL

ADMINISTRATOR
Andrei Mircea Serban

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII,
DERULARE CONTRACTE

Sef ServiciuAn:rLC~
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

Sef S~'fIiciu
Mihaela V/izireanur

VIZA CFPP

PRIII.'iARIAMUNICIPIULUI 6UCURE$TI

DiRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA $1CONTROL
VIZATPE~. RUCfltJTROLFINANCIARf.:ENTIY ,t'fOPRIU

:J , NR. 1 (). J...rAn Iuna I .

Samnatura .. 7


