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I.PREAMBUL
In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile pub lice si ale Hotararii de Guvern nr.395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului
de achizitie publica/acordului-cadru
din Legea nr.98/20 16 privind achizitiile publice,
a intervenit
prezentul Contract de furnizare produse,

intre
DlRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA 1>1CONTROL A MUNICIPIULUI
BUCURE1>TI, cu sediul in B-dul Libertatii nr 18, bl 104, sector 5, Bucuresti, telefon 02115391415, fax
021/5391509 cod fiscal 28412052 cont IBAN R065TREZ24G610304710102X,
reprezentata prin domnul Daniel RA~ICA - Director General, in calitate Achizitor

•

trezorerie sector 5,
pe de 0 parte,

S.c. SILMO SERVICES S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr.221-225-227, B4-22,
cod postal 061344, te1efon: 031.780.13.59/0754.768.028,
fax: 031.780.13.58, avand codul fiscal RO
36074815, cont R063 TREZ 7055 069X XXOI 0555 deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentata prin
Silvia MORARESCU - Administrator in calitate de Furnizor, pe de alta parte.
2. TERMENI ~I DEFINITII
2.1. In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. achizitor #furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contrct;
b. contract de achizitie publica de produse - contractu I de achizitie publica care are ca obiect achizitia de

•

produse prin cumparare, inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau lara optiune de cumparare ori
prin orice alte modalitati contractuale in temeiul carora autoritatea contractanta beneficiaza de aceste
produse, indiferent daca dobandeste sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achizitie publica de
prod use poate include, cu titlu accesoriu, lucrari ori operatiuni de amplasare si de instalare;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - produsele 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 functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie si
orice alte asemenea obligatii ce revin furnizorului prin contract;
f. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care impiedica in
tot sau in parte executarea obligatiilor ce Ie revin partilor, potrivit prezentului contract ~i este constatat de
o autoritate competenta;
g. conflict de interese - orice situatie in care membrii personalului autoritatii contractante sau ai unui
furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in
desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau
indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element
care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire;
h. penalitate contractualii - despagubirea stabilita 'in contract, platibila de catre una dintre partile
contractante catre cealalta parte, 'in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere, a
obligatiilor din contract (majorari de intarziere si/sau daune-interese);
i. destinatiejinalii. - locul unde prestatorul are obligatia de a furniza produsele;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. INTERPRET ARE
3.1. In prezentul contract, cu exceptia

unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"/ "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.
3.3. Clauzele ~i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
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4. OBIECTUL CONTRACTULUI
Furnizarea a 100 bucati ECHIPAMENTE
IT - CALCULATOARE
inclusiv transportul, instalarea, montarea si punerea in functiune.

cu licente incluse si accesorii,

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
5.1. Documentele contractu lui sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice ~i financiare, daca este cazul;
b) propunerea tehnica, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
c) propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
d) acordul de asociere (dad! este cazul);
e) acordul de subcontractare (daca este cazul);
f) garantia de buna executie,
5.2. In cazul in care exista contradictii intre documentele de mai sus, prevederile acestora se vor aplica in
ordinea de precedenta indicata.
6.PRETUL
6.1. Pretul pentru indeplinirea prezentului contract, platibil furnizorului de catre achizitor, este de 429.000
lei,
TVA, la care se adauga TV A de 81.510 lei, rezultand astfel 0 valoare total a de 510.510 lei.
6.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru produsele furnizate, in
conformitate cu propunerea financiara (Anexa la prezentul contract).

fara

7. DURATA CONTRACTULUI
7.1. Furnizorul se obliga sa livreze produsele in maxim 30 zile de la solicitarea scrisa a achizitorului.
7.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii contractu lui de ambele parti,
7.3. Durata contractu lui este de la semnarea contractului de catre ambele parti ~i pana la indeplinirea
obligatiilor de catre ambele parti.
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8. OBLIGATIILE FURNIZORULUI
8.1. Fumizorul se obliga sa fumizeze produsele ofertate la standardele si/sau performantele prezentate in
caietul de sarcini ~i propunerea tehnica, anexe la prezentul contract, sa Ie instaleze, monteze si sa Ie puna
in functiune. Transportul produselor la sediul beneficiarului este inclus.
8.2. Fumizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
I. Reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
II. Daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini (Specificatii tehnice) intocmit de catre
achizitor.
8.3. Fumizorul are obligatia sa ia toate masurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in
realizarea contractului, pe linie de protectia muncii si P.S.l., instruirea acestuia, acordarea echipamentului
de lucru si protectie, cercetarea eventualelor accidente de munca si inregistrarea acestora.
8.4. Toate documentele justificative ale activitatilor derulate de Furnizor in executarea contractului,
inclusiv extrase de cont, facturile in baza carora Furnizorul a efectuat cheltuieli, bilete de trenlmaxi taxi 1
autobuz, bonuri fiscale, state de plata ~i alte documente similare, trebuie pastrate de catre Furnizor pentru
o perioada de 5 ani de la efectuarea platii finale in baza acestui contract.
8.5. Furnizorul va comunica achizitorlui, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana
responsabila cu derularea contractu lui.
8.6. Furnizorul nu va publica articole referitoare la produsele furnizate care fac obiectul prezentului
contract ~i nu va face referire la acestea in cursul furnizarii altor produse pentru terti ~i nu va divulga nicio
informatie furnizatii de achizitor, rara acordul scris prealabil al acestuia.
8.7. Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractu lui, in term en de maxim 5
zile lucratoare de la semnarea prezentului contract de ambele parti, in conformitate cu prevederile art. 3940 din H.G. nr. 395/2016 ~i cu art.14. din prezentul contract.

2

'(})\

Lt· . (ct.(

I,., ,..... /.

9. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica conformitatea produselor fumizate cu cerintele caietului de

sarcini si se obliga sa receptioneze, potrivit art. IOdin contract, produsele fumizate.
9.2. Achizitorul se obliga sa achite contravaloarea produselor livrate in conformitate cu prevederile
documentatiei de atribuire ~iin conditiile art. 11 din prezentul contract.
9.3. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia fumizorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta
le-a cerut in propunerea sa tehnica ~ipe care Ie considera necesare pentru indeplinirea contractului.
9.4. Achizitorul se obliga sa comunice fumizorului, in termen de 5 zile de la semnarea contractului,
persoana responsabila cu derularea contractului.
10. RECEPTIE SI VERIFICARI
10.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificatiile tehnice din anexele caietului de sarcini ~ipropunerea tehnica.
10.2. Achizitorul va efectua receptia cantitativa la data livrarii produselor, la sediul Directiei Generale de
Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti prin aspectare si testare, in vederea verificarii
corespondentei dintre caracteristicile tehnice ale acestora cu cele prevazute in specificatiile tehnice.
Produsele vor fi insotite de documentatia tehnica de intretinere si exploatare, certificate de calitate si de
garantie, precum si cartea de identitate in limba romana.
10.3. Achizitorul va efectua receptia calitativa in zilele de luni pana joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri
intre orele 8.00 - 14.00, intr-un termen ce nu va depasi valabilitatea prezentului contract, receptie
consemnata intr-un proces-verbal de receptie calitativa Taraobiectiuni,
10.4. Fumizorul se obliga sa repare produsullprodusele si sa inlocuiasca piesele care au fost constatate ca
fiind defecte, in maxim 72 ore, Tara costuri suplimentare. In aceste cazuri, defectele ascunse vor fi
stabilite de experti tehnici. In situatia in care produsul/produsele nu pot fi reparate sau repararea acestora
depaseste 72 ore de la constatare, fumizorul se obliga sa inlocuiasca respectivul/respectivele
produs/produse cu unullunele nou/noi in termen de maxim 48 de ore de la constatare. Produsele care, in
timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de 0 noua perioada de garantie care
decurge de la data inlocuirii produsului.
10.5. 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 fumizor, cu sau Taraparticiparea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala,
11. MODALITATI DE PLATA
11.1. Plata produselor fumizate se va efectua dupa receptia produselor, in baza facturii fiscale in original
emisa de fumizor ulterior receptiei calitative, precum si a proceselor-verbale de receptie cantitativa si
calitativa Taraobiectiuni, semnate de reprezentantul fumizorului si al achizitoruluil beneficiarului.
11.2. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre fumizor, in lei, in termen de maxim 60 de zile de la
data primirii facturii in original la sediul achizitorului, dupa efectuarea receptiei cantitative ~i calitative
Taraobiectiuni.
11.3. Plata se va face prin ordin de plata in contul de trezorerie indicat de catre Fumizor.
12. PLATI SI PENALITATI DE INTARZIERE
12.1. In cazul in care fumizorul, din vina sa exclusiva, nu reu~e~tesa-~iindeplineasca obligatiile asumate
atunci autoritatea contractanta are dreptul de a deduce din pretul contractului penalitati, 0 suma
echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1% din pretul contractului.
12.2. In cazul in care achizitorul nu i~i onorea~a obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite la art.11.2. din prezentul contract, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca
penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. In situatia in care, la expirarea termenului de plata
maxim stabilit, bugetul Directiei Generale de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucure~ti nu este
aprobat, nu se vor percepe penalitati, plata fiind efectuata doar dupa aprobarea bugetului pe anul 2019.
12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil,
da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului ~i de a
pretinde plata de daune-interese.
12.4. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
fumizorului, Taranici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru fumizor. In acest caz,
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fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

pentru partea din contract indeplinita

13. ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI
Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor fumizorului sunt cele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract. Preturile ofertate raman ferme pe toata perioada de derulare a contractu lui
de fumizare.
14. GARANTIA DE BUNA. EXECU'flE A CONTRACTULUI
14.1. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este 34.320 lei, reprezentand un procent de 8%
din valoarea contractului, Tara TVA. Valabilitatea garantiei de buna executie este de 90 de zile de la data
constituirii. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata garantiei asumata in
oferta daca aceasta a depasit termenul mai sus mentionat. Contul bancar de trezorerie al achizitorului este
R093TREZ7055006XXX006860
deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresti,
14.2. Fumizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile
lucratoare de la data punerii la dispozitia ofertantului declarat castigator al procedurii, de catre autoritatea
contractanta, a unui exemplar al contractului, semnat de ambele parti, prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de 0 institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de 0 societate de
asigurari si devine anexa la contract. Se prezinta in original.
14.3. Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si, dupa caz, sa emita ordinul de
incepere a contractului, numai dupa ce fumizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie,
14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul
indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care fumizorul nu i~i indeplineste din
culpa sa, respectiv nu i~i 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 pretentia atat fumizorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii
garantiei de buna executie, partial sau total, fumizorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza
raportat la restul ramas de executat.
14.5. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de bun a executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii
procedului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului de achizitie publica, daca nu a
ridicat, pana la acea data, pretentii asupra ei.
14.6. - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
15. AMBALARE SI MARC ARE
15.1. - (1) Fumizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, Tara limitare, la
manipularea dura din timpul transportului, tranzitului ~i expunerii la temperaturi extreme, la soare ~i la
precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului ~i depozitarii in aer liber, in a~a fel incat sa
aj unga in bun a stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor ~i volumelor in cutii, fumizorul va lua in considerare, unde este cazul,
distanta mare pana la destinatia finala a produselor ~i absenta facilitatilor de manipulare grea in toate
punctele de tranzit.
15.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum ~i toate materialele necesare protectiei coletelor
(paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea achizitorului.
16. LIVRAREA SI DOCUMENTELE
CARE INSOTESC PRODUSELE
16.1. Fumizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectand:
a) datele din graficul de livrare ~i
b) termenul comercial stabilit.
16.2. (1) La expedierea produselor, fumizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat
~i, dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor,
cantitatea, locul de incarcare ~i locul de descarcare.
(2) Fumizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele.
(se precizeaza documentele care vor insoti produsele)
- certificat de ate stare a calitatii produselor
- perioada de garantie acordata produselor
- certificat de conformitate
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16.3. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa
instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
16.4. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receptie produselor.
17. ASIGURA.RI
Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract irnpotriva pierderii sau
deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare ~i livrare, in functie de termenul 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, tara a modifica pretul contractului, respectiv serviciile de transport, instalare,
montare ~ipunere in functiune.
18.2. Furnizorul are obligatia de a presta serviciiIe, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca
aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligatie de garantie asumata prin contract.

•
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19. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PRODUSELOR
19.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De
asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea
niciun defect ca urmare a proiectuIui, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul
si/sau materialul este cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei aite actiuni sau omisiuni a
fumizorului si ca acestea vor functiona la parametrii solicitati, in conditii normale de functionare,
19.2. (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea
tehnica, respectiv 36 luni.
(2) Perioada de garantie a produselor Incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea, instalarea, montarea
~ipunerea in functiune a acestora la destinatia finala.
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, furnizorul are obligatia sa repare produsul/produsele si sa
inlocuiasca piesele care au fost constatate ca fiind defecte, in maxim 72 ore, tara costuri suplimentare. In
situatia in care produsul/produsele nu pot fi reparate sau repararea acestora depaseste 72 ore de la
constatare, furnizorul se obliga sa inlocuiasca respectivul/respectivele produs/produse cu unul/unele
nou/noi in termen de maxim 48 ore de la constatare. ProduseIe care, in timpul perioadei de garantie, Ie
inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de 0 noua perioada de garantie care decurge 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 rnasuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala furnizorului si tara a aduce
niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorulle poate avea fata de furnizor prin contract.
20. AMENDAMENTE
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
prezentului contract In conditiile prevazute de art. 221-222 din Legea nr.98/2016, tara a afecta caracterul
general al prezentului contract, prin acordul partilor (prin Act Aditional),
21. iNCET AREA CONTRACTULUI
21.1. Prezentul contract inceteaza In urmatoarele situatii:
a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legislatiei aplicabile;
b) prin acordul paqilor consemnat in scris;
c) prin rezolutiune, in cazul in care una din parti nu I~i executa sau executa necorespunzator obligatiile
contractuale;
d) prin denuntare unilateraIa conform dispozitiilor prezentului contract.
21.2. In situatia rezolutiunii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre Furnizor a
obligatii1orcontractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala in cuantum
egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
5

21.3. Nerespectarea in mod repetat de catre
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parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita cu notificarile
scrise si transmise de catre cealalta parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea respectiva
precum ~i la durata ei. Prin notificari 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,
21.4. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de fumizare, in eel mult 15 zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia
notificarii Fumizorului cu eel putin 3 zile inainte de momentul denuntarii.
21.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
21.6. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului contract.
21.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute acestuia in conformitate cu dispozitiile
dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractu I In perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, In una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/20 16 privind achizitiile
pub lice;
b) contractu I nu ar fi trebuit sa fie atribuit Fumizorului avand In vedere 0 incalcare grava a obligatiilor
care rezulta din legislatia europeana relevanta si 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.
0

22. CESIUNEA
22.1. Fumizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial, unei terte parti, obligatiile sale asumate
prin contract.

22.2. Furnizorul poate cesiona dreptul sau de a incasa pretul produselor fumizate, in conditiile prevazute
de dispozitiile legii.

22.3. Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile art. 16.2.
22.4. Cesiunea nu va exonera fumizorul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate prin
contract.

23. SUBCONTRACT AREA
23.1. Fumizorul are obligatia, In cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a Incheia contracte cu
subcontractantii desernnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractu 1cu achizitorul.

23.2. (l) Fumizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractu lui toate contractele incheiate cu

•

subcontractantii desemnati,
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele Incheiate cu ace~tia
se constituie in anexe la contract.
23.3. (1) Fumizorul este pe deplin raspunzator falii de achizitor de modul in care i~i indepline~te
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de fumizor de modulin care i~i Indepline~te partea sa
din contract.
(3) Fumizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca ace~tia nu I~i 'indeplinesc
partea lor din contract.
23.4. Fumizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu ~i-a Indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificata achizitorului ~i nu va determina schimbarea
pretului contractului.
23.5. Subcontractarea se realizeaza in conditiile prevazute de art. 218-220 din Legea nr. 98/2016.

24. FORT A MAJORA
24.1. Forta majora 'in sensul definit la capitolul Definitii lit.f) este constatata de 0 autoritate competenta.
24.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de actiune a fortei majore, dar tara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partiior pana la aparitia acesteia.
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24.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice mas uri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
24.5. Daca forta majora actioneaza sau se estirneaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 15 zile, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
24.6. Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere contractuala,
25. CONFLICTUL DE INTERESE
25.1. Fumizorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a contractu lui.
25.2. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a verifica daca rnasurile luate sunt corespunzatoare ~i poate
solicita masuri suplimentare daca este necesar. Fumizorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera
un contlict de interese. Fumizorul va inlocui, In 5 zile si rara vreo compensatie din parte a achizitorului,
orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu,
care se regaseste intr-o astfel de situatie,
25.3. Fumizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i comprornita independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea ~i salariatii din teritoriu. in cazul In care
fumizorul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
plin drept si cu efect imediat a contractu lui, in conditiile prevazute In prezentul contract.
25.4. Furnizorul cu care autoritatea contractanta a incheiat contractu I de achizitie publica nu are dreptul
de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind fumizarea de produse, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii contractu lui de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate In
procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse In cadrul unei proceduri de
atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai fumizorului de prod use de achizitie
implicat In procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de produse de achizitie
implicat In procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractu lui de achizitie
publica, pe parcursul unei perioade de eel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
26. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
26.1. Achizitorul si Fumizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe 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 neoficiale, 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.
27. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
Limba care guverneaza contractu I este limba romana.
28. COMUNICARI
22.1. Orice comunicare Intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris.
22.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat In momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
22.3. Comunicarile Intre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
29. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
29.1. ContractuI este guvernat de Iegislatia romana, care se define~te ca ansambIul legiIor, ordonanteIor,
deciziilor, ordinelor ~i altor acte normative emise de orice autoritate publica legal constituita in Romania.
29.2. In caz de conflict tntre partile contractante, dispozitiile contractuale se interpreteaza potrivit
dispozitiilor Codului civil roman ~i in conformitate cu dispozitiile legislatiei privind achizitiile publice.
29.3. In privinta obligatiilor ~i drepturilor partilor, izvorate din Incheierea prezentului Contract, in nicio
imprejurare, tacerea nu are valoareajuridica a consimtamantului.
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29.4. Partile declara, in mod expres, ca inteleg si accepta efeetele tuturor clauzelor eontractuale privind
raspunderea, incetarea contractului, precum si orice alte clauze ce se incadreaza in sfera reglementata de
dispozitiile Codului civil roman.
30. DISPOZITII FINALE
30.1. Prezentul contract contine

_K_ pagini. ,,...... f', "~
30.2. Prezentul contract a fost incheiat azi, /0 .[ {,I. 1£/1/ , in Bucuresti, in 2 (doua) exemplare - un
exemplar pentru Furnizor si un exemplar pentru Achizitor, eu aceeasi valoare juridica.
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