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CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
Rampe acustice ~i luminoase

1.Preambul
in temeiul art.7 alin.(5) din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile

ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse intre

DIRECTIA GENERAL.\. DE POLITIE LOCALA. ~I CONTROL A MUNICIPIULUI
BUCURE~TI cu sediul in Bucuresti, str. B-dul Libertatii nr.18, bl.l04, sector 5, telefon 02115391415, fax
02115391509, cod fiscal 28412052, cont lBAN R065TREZ24G610304710102X deschis la Trezoreria sector 5,
reprezentata prin d-nul Daniel RA~ICA - Director General, in calitate de achizitor, pe de 0 parte,

si
S.c. OKURA CONSULT S.R.L., avand sediul in Bucuresti, Str.Crangasi nr.3, sector 6, cod postal

060331, telefon/fax 0732.114.016/021.255.01.85, nr. de inregistrare la ONRC J40/11809/2002, cod fiscal
15027047, avand contul IBAN R039TREZ7005069XXX007902, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti,
reprezentata prin domnul Dan IONESCU - Director General, in cali tate de furnizor

2. Definitfi
2.t. in prezentul contract urmatorii tenneni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale.
b. achizitorsifurnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractu lui, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d.produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract,
pe care fumizorul se obliga, prin contract, sa Ie furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de fumizarea produselor, cum ar fi
transportul, asigurarea, instal area, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si 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 si 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 si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
g. destinafiefinalii-Iocul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationals de
Comert (CIC);
i.forta majora> un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face irnposibila executarea 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 exhaust iva ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, rara a crea 0

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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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 ~i sa monteze 6 buc. RAMPE ACUSTICE ~I LUMINOASE, cod CPV
31620000-8, conform descrierii din caietul de sarcini care face parte integranta din contract, in perioada
convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1. Pretul unitar al rampelor acustice si luminoase, conform ofertei, este de 3.953,00 lei, TaraTVAlhuc. Valoarea
celor 6 (sase) rampe acustice si luminoase este de 23.718,00 lei TaraTVA, la care se adauga 4.506,42 lei TVA.
Rezulta 0 valoare totala de 28.224, 42 lei cu TVA inclus.
5.2. Pretul unitar pentru servicii de montaj (rnanopera) este de 582,00 lei rara TVA/autoturism. Valoarea pentru
serviciile de montaj pentru 6 (sase) bucati rampe acustice si luminoase este de 3.492,00 lei rara TVA, la care se
adauga 663,48 lei TVA. Rezulta 0 valoare totala de 4.155,48 lei cu TVA indus.
5.3. Pretul contractului este de 27.210,00 lei rara TVA, la care se adauga 5.169,90 lei TVA. Rezulta 0 valoare
totala a contractului dl!.32)~9..t.20 lei cu TVA inclus.
5.4. Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata se va efectua
din articolele bugetare 71.0 1.02 si 20.01.30.

6. Durata contractu lui
6.1. Contractu I intra in vigoare la data semnarii contractului de catre ambele parti,
6.2. Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele parti si pana la indeplinirea tuturor
obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum estc definit in legislatia aplicabila.

7. Documentele contractului
7.1. Caietul de sarcini
7.2. Oferta postata in SICAP.

• 8. Executarea contractu lui
8.1. Termenul de livrare este de maxim 3 zile incepand cu ziua urmatoare emiterii ordinului de incepere a livrarii.
8.2. Montajul se va efectua intr-o locatie agreata de producatorul autovehiculelor si autorizata RAR, imediat
dupa livrare, in eel mult 5 zile lucratoare.

9. Obligatiile furnizorului
9.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele si sa presteze serviciile conexe la standardele si performantele
cerute de achizitor.
9.2. Furnizorul 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 materialele folosite pentru produsul achizitionat, si

ii) daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura.
9.3. Furnizorul va fi responsabil pentru fumizarea produselor.

10.Obligatiile achizitorului
10.1.Achizitorul se obliga sa receptionezeprodusele in termenul convenit.
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10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre fumizor in termen de maxim 30 zile de la data
inregistrarii facturii la registratura institutiei insotita de procesul-verbal de receptie si de punere in functiune,
semnat de ambele parti

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabiHi a obligatiilor
11.1. In cazul in care, din vina exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala
de 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere pan a la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2. In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu i~i onoreaza obligatiile in termenul stabilit de maxim
30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul beneficiarului, atunci acestuia Ii revine obligatia de a plati, ca
penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1%1 zi din plata neefectuata pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat si 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 scrisa adresata fumizorului, Tara
nici 0 compensatie, 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 unilaterala a
contractului.

Clauze specifice

12. Reeeptie, inspectii ~i teste
12.1. in cadrul procesului de receptie, achizitorul va testa produsele pentru a veri fica calitatea si functionalitatea
lor.
12.2. Daca una din componentele produselor testate nu corespunde din punct de vedere calitativ, achizitorul are
dreptul sa 11respinga, iar fumizorul are obligatia, Taraa modifica pretul contractului:

a) de a inlocui componenta refuzata;
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespunda calitativ.

12.3. Prevederile clauzelor 12.1-12.2 nu il vor absolvi pe fumizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor
obligatii prevazute in contract.

• 13. Perioada de garantie acordati produselor
13.1. Fumizorul are obligatia de a garanta ca produsele fumizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea,
furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect.
13.2. Fumizorul va acorda garantie 3 ani de la data fumizarii, conform caietului de sarcini ~i ofertei.
13.3. in cazul unor defecte asctinse-ceii putea sa apara in perioada de garantie, ofertantul se obliga sa repare ~i
sa inlocuiasca gratuit piesele care au fost constatate ca fiind defecte. in aceste cazuri, defectele ascunse vor fi
stabilite de experti tehnici. in situatia in care produsul/produsele nu pot fi reparate sau repararea acestora
depi'i~e~te72 ore de la constatare, fumizorul se obliga sa inlocuiasca respectivul/respectivele produs/produse cu
unul/unele nou/noi in termen de maxim 48 de ore de la constatare. Produsele 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.
13.4. Daca furnizorul, dupa ce a fost in~tiintat, nu reu~e~te sa remedieze defectul in perioada convenitii,
achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul ~i spezele fumizorului ~i tara a aduce nici un
prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorulle poate avea fata de furnizor prin contract.

14. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
14.1. Furnizorul are obligatia de a incepe fumizarea produselor conform art.8 din prezentul contract.
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14.2. in cazul in care fumizorul sufera intarzieri si suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
achizitorului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de Iivrare a produselor si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

14.3. in cazul in care:
a) orice motiv de intarziere, ce nu se datoreaza fumizorului, sau
b) aite circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre

furnizor, indreptatesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a statiilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de livrare si vor semna un act aditional,
14.4. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare a produselor si/sau de
prestare a serviciilor conexe, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
perioadei de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
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 fumizorului, conform art.l J.I.

•
15. Amendamente
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractu lui, de a convent modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu exceptia articolului 5.4.

16. Cesiunea
16.1. Fumizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, tara sa
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
16.2. in cazul cesionarii sau in cazul de cesiune atat furnizorul cat si 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 contract ante astfel cum au fost stipulate ~iasumate initial.
16.4. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate
prin contract.

•
17. Forta majora
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 actioneaza,
17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar tara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor,
17.5. Dad forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte patti incetarea de plin drept a prezentului contract, tara ca vreuna din parti
sa poatli pretinde celeilalte daune-interese.

18. Caracterul confidential al contractului
18.1. 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte paqi:
a) de a face cunoscute unor teqe paqi informatii, date sau parametri tehnici accesati in procesele de derulare a
prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului,
in alt scop decat acela de a-~i indeplini obligatii1e contractuale.
Dezvaluirea 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.
18.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca:
a) informatia este cunoscuta paqii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
sau
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b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut 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 si fumizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe calc amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre parti in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
19.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i fumizorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti competente.

20. incetarea contractului
20.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract si
legislatiei aplicabile.

b) prin acordul partilor, consemnat in scris.
c) prin rezolutiune, in cazul in care una din parti nu i~i executa sau executa necorespunzator obligatiile

contractuale.
20.2. In situatia rezolutiunii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre fumizor a
obligatiilor contractu ale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penal a, in cuantum egal
cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
20.3. in situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposiblia realizarea obiectului
contraetului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata 0 parte din contract conform dispozitiilor legale,
fumizorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egal cu intreaga valoare a
obligatiilor contractu ale stabilite prin contract.
20.4. Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin notificarile
scrise si transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea obligatiei respective,
precum si la durata ei. Prin notificari se vor solicitajustificari privind neindeplinirea obligatiilor, pe care cealalta
parte este obligata sa le presteze in termen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii.
20.5. Rezolutiunea 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 nerespetarii clauzelor prezentului contract.
20.7. 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 cel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii .• 21. Limba care guverneaza contractu I
21.1. Limba care guvemeaza contractul este limba romana.

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

23. Legea aplicabiHi contractului
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania
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Partile au inteles sa incheie astazi prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

BENEFICIAR FURNIZOR

DIRECTIA GENERAL..\. DE, POLlTJE LOCALA
~I CONTROL A MUNIClPIULUI BUCURE~TI, .

S.C. OKURA CONSULT S.R.L.

DIRECTOR GENERAL
~IRA~IeA' _/

IUL CONTENCIOS, LEGALIT,u:.F=IJ.~--"7'7-----
CTE SI INDRUMARE J A

ser Serviciu
Iulia TU ~'1_:::==;t;;;~========-~

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII, DERULARE
CONTRACTE
Sef Serviciu

And~P~ICU

~ei.(_
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

Sef Serviciu
Carina DUMITRU

~

VIZA CFPP
'---PR-IM'-:-AF.1A MUN1CIPIl.!~;iB7;;_;\;;~i;;;:.:I~-··";

DIRECTIAGENER/.tA [;E POLITIEL"::;~LA_$I~O~Fl0!:,
VIZATPENTRUCONTROLFINANCIARrnEVENl ,V r AOPhlJ

Nr.2 - dfi
An ,,,,,&:?'d.f?luna "",e.~'~~~'''''''''''~...:."~

S"mndtura :. ... .. " ..1.- ._
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