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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE
privind achizitia publica de uniforme de serviciu pentru

polltistii locali din cadrul DGPLCMB

Prezentul Contract de achizitie publica de produse, (denumit in continuare "Contract"), s-a incheiat
avand in vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub lice (denumita in continuare
.Legea nr. 98/2016"), precum si orice alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia incheiat in
data de .1 ,

intre:

DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA ~I CONTROL A MUNICIPIULUI
BUCURE~TI, cu sediul in B-dul Libertatii nr.18, bl.104, sector 5, Bucuresti, telefon 021/539.14.15,
fax 0211539.15.09, cod fiscal 28412052, cont IBAN R075TREZ24G610304200501X, Trezorerie
sector 5, reprezentata prin Daniel R'\~ICA - Director General, in calitate Achizitor, denumita in
continuare .Autoritatea contractanta", pe de 0 parte

~l

S.c. TREXIMCO S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str.Carausilor nr.1O-12, sector 2, cod postal
021797, tel. 0726.742.533, fax 031.350.452, adresa email: o1JicC(u.treximco.ro, numar de
inregistrare la O.R.C. J40/9164/2020, C.LF. RO 3820927, cod IBAN: R082 TREZ 4215 069X
XXOO 4929, deschis la Trezoreria llfov, reprezentata prin Grigore UNGUREAN - Administrator,
in calitate de Furnizor si denumita in continuare "Contractant", pe de alta parte, denumite, in
continuare, impreuna, "Partile'' si care, avand in vedere ca:

Autoritatea contractanta a derulat procedura de atribuire avand ca obiect achizitia UNlFORME DE
SERVICIU PENTRU POLITI~TII LOCALI DIN CADRUL DGPLCMB

• initiata prin publicarea in SEAP a Anuntului de participare simplificat SCNI074031126.08.2020
• prin Raportul procedurii de atribuire nr.41183/28.09.2020, Autoritatea contractanta a declarat
castigatoare Oferta Contractantului S.C. TREXIMCO S.R.L.,

au convenit incheierea prezentului Contract.

1. DEFINITII
1.1. In prezentul Contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
(a) Autoritate contractanta ~i Contractant - Partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul Contract;
(b) Act Aditional - document prin care se modi fica termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publica de produse, in conditiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(c) Caiet de Sarcini - anexa 1 la Contract care include obiectivele, sarcinile, specificatiile si
caracteristicile Produselor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii
necesitatii Autoritatii contractante, mentionand, dupa caz, metodele si resursele care urmeaza sa fie
utilizate de catre Contractant si/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate si fumizate de catre
Contractant, inc1usiv niveluri de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate publica,
siguranta si altele asemenea, dupa caz, precum si cerinte aplicabile Contractantului in ceea ce
priveste informatiile ~idocumentele care trebuie puse la dispozitia Autoritatii contractante;
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(d) Cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevazut ~i nici impiedicat de catre eel care ar fi
fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
(e) Cesiune - intelegere scrisa prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile Legii
nr. 98/2016, respectiv Legii nr. 99/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte
din acestea;
(t) Conflict de interese - orice situatie influentand capacitatea Contractantului de a exprima 0
opinie profesionala obiectiva si impartiala sau care Il impiedica pe acesta, in oricemoment, sa acorde
prioritate intereselor Autoritatii contractante, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor
sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restrictii sunt,
de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub autoritatea ~i controlul
Contractantului, in conditiile Legii nr. 98/2016, respectiv Legii nr. 99/2016, in cazul in care este
aplicabil;
(g) Contract - prezentul Contract de achizitie publica de produse care are ca obiect furnizarea de
dezinfectanti pentru aparatele de aer conditionat, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului
administrativ, incheiat in scris, intre Autoritatea contractanta si Contractant, care are ca obiect
fumizarea de Produse.
(h) Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant ~i un tert ce
dobandeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii nr. 98/2016, respectiv Legii nr. 99/2016,
prin care Contractantul subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu
prevederile Contractului;
(i) Despagubire - suma, neprevazuta expres inContractul, care este acordata de catre instanta
de judecata ca despagubire platibila Partii prejudiciate in urma incalcarii prevederilor Contractului
de catre cealalta Parte;
G) Dispozitie - document scris si emis de Autoritatea contractanta in executarea Contractului si
cu respectarea prevederilor acestuia, in limitele Legii nr. 98/2016;
(k) Documentele Autoritatii contractante - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod
direct sau implicit prin natura Produselor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar lara a se limita
la: planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice si rapoarte, fumizate
de Autoritatea contractanta si necesare Contractantului in vederea realizarii obiectului Contractului;
(1) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp in care prezentul Contract produce
efecte, respectiv de la data intrarii in vigoare a Contractului si pana la epuizarea conventionala,
legala sau stabilita de instanta de judecata a oricarui efect pe care 11produce. Durata Contractului
este egala cu durata de furnizare a Produselor, daca aceasta din urma este neintrerupta. Durata
Contractului este mai mare decat durata reala de fumizare a Produselor, daca aceasta din urma se
intrerupe, din orice motiv, caz in care Durata Contractului cuprinde si intervalele de timp in care
fumizarea Produselor este suspendata sau prelungita. Durata de fumizare a Produselor nu poate
depasi, ca termen, limita termenului la care expira durata Contractului.
(m) Contractul este considerat finalizat atunci cand contractantul:

1. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract ~i a prezentat toate Rezultatele, astfel cum
este stabilit in Oferta sa ~iin Contract,

n. a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Produselor de catre
Autoritatea contractanta, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate ~i indeplinirii
obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;

(n) Forta majora - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului ~icare face imposibila
indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parti ~i include calamitati, greve, sau alte perturbari ale
activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie dec1arate sau nu, blocade,
insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari,
turbulente civile, explozii ~i orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul
Partilor ~icare nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

2



(0) Intarziere - orice esec al Contractantului sau al Autoritatii contractante de a executa orice
obligatii contractuale in termenul convenit;
(P) Lege - norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia romana dar
si Ia Regulamente emise de CE si, de asemenea, Ia obligatiile care decurg din tratatele Ia care este
parte statuI roman ~i orice alta legislatie secundara direct aplicabila din dreptul comunitar sau din
jurisprudenta comunitara;
(q) Luna - luna calendaristica (12 luni/an);
(r) Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitala, si stocare a date lor emise, transmise si, respectiv, primite prin
cabIu, radio, mijIoace optice sau prin alte mijloace electromagnetice ~i utilizate inclusiv pentru
transmiterea Rezultatelor obtinute in cadrul Contractului;
(s) Neconformitate (Neconformitati) - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca
siguranta, calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau
de Legea aplicabila si/sau care fac Rezultatele furnizarii produselor necorespunzatoare scopurilor
acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila precum si orice
abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini. Neconformitatile includ atat
viciile aparente, cat si viciile ascunse ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract;
(t) Oferta - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct
de vedere juridic, in acest Contract de achizitie publica de Produse ~i cuprinde Propunerea
Financiara, Propunerea Tehnica precum ~i alte documente care au fost mentionate in Documentatia
de Atribuire;
(u) Penalitate - suma de bani stabilita procentual in Contract ca fiind platibila de catre una dintre
Partile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de
neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor, astfel cum s
a stabilit prin Documentele Contractului;
(v) Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;
(w) Pretul Contractului - Pretul platibil Contractantului de catre Autoritatea contractanta, in baza
si in conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului si a documentatiei de
atribuire, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin
Contract;
(x) Prejudiciu - paguba produsa Autoritatii Contractante de catre Contractant prin neexecutarea/
executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor stabilite in sarcina sa, prin prezentul
contract;
(y) Proces-Verbal de Receptie a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele
fumizate, intocmit de Contractant si semnat de Autoritatea contractanta, prin care acesta din urma
confirma fumizarea Produselor in mod corespunzator de catre Contractant ~i ca acestea au fost
acceptate de catre Autoritatea contractanta;
(z) Receptia - reprezinta operatiunea prin care Autoritatea contractanta i~i exprima acceptarea
fata de produsele fumizate in cadrul contractului de achizitie publica ~i pe baza careia efectueaza
plata;
(aa) RezultatiRezultate - oricare ~i toate informatiile, documentele, rapoartele colectate ~i/sau
pregatite de Contractant ca urmare a Produselor fumizate astfel cum sunt acestea descrise in Caietul
de Sarcini;
(bb) Scris(a) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus ~i
comunicat ulterior, stocat pe suport de hartie, inclusiv informatii transmise ~i stocate prin Mijloace
electronice de comunicare in cadrul Contractului;
(cc) Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Produselor care ar fi
respectate de catre orice Contractant diligent care poseda cuno~tintele ~i experienta necesara ~i pe
care Contractantul este obligat sa Ie respecte in furnizarea tuturor Produselor incluse in prezentul
Contract;
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(dd) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract ~icare executa
si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale Contractului ori indeplineste activitati care fac parte
din obiectul Contractului, raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea ~i derularea tuturor
etapelor necesare in acest scop;
(ee) Termen - intervalul de timp in care Partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum
este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei
zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul
careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autoritatii contractante nu este luata in
calculul termenului. Dad ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este 0 zi de sarbatoare
legala, 0 duminica sau 0 sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile
lucratoare;
(ft) Zi - inseamna zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se
prevede expres ca sunt zile lucratoare.

•
2. Interpretare
2.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural, si invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen
feminin, si invers, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2. In cazul in care se constata contradictii intre prevederile clauzelor contractuale si
documentele achizitiei, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achizitiei.

3. Obieetul Contraetului
Obiectul prezentului Contract il reprezinta fumizarea UNIFORME DE SERVICIU PENTRU
POLITI~TII LOCALI DIN CADRUL DGPLCMB - LOT 5 - 100 bue. ciieiuli blana neagra ~i100
bue. palarii femei, denumite in continuare Produse, pe care Contractantul se obliga sa le fumizeze
in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, Anexa nr. 2
- Propunerea tehnica, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de
calitate in vigoare, fumizare ce se va efectua la sediul autoritatii contractante.

•
4. Pretul Contraetului
4.1. Pretul unitar al produselor este de 130 leilbuc., lara TVA. pentru caciuli blana neagra si 130
lei/buc., lara TVA pentru palarii femei. Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca
Contractantului Pretul total convenit prin prezentul Contract pentru achizitie publica a Produselor,
in suma de 26.000,00 lei, la care se adauga TVA in valoare de 4.940,00 lei, conform prevederilor
legale. Valoarea totala a contractului este 30.940,00 lei, cu TVA inclus.
4.2. Pretul Contractului este ferm.

5. Durata Contraetului
5.1. Durata prezentului Contract incepe la data intrarii in vigoare si se finalizeaza la data
indeplinirii tuturor obligatiilor asumate de Parti,
5.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti,
5.3. Termenul de livrare a produselor este de 15 zile de la data primirii ordinului de incepere.
5.4. Durata de garantie a articolelor de imbracaminte este de 121uni de la distribuirea din magazia
institutiei.

6. Doeumentele Contraetului
6.1. Documentele prezentului Contract sunt:

(i) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1;
(ii) Propunerea tehnica - Anexa nr. 2;
(iii)Propunerea financiara - Anexa nr. 3;
(iv) Contractul de subcontractare - nu este cazul,
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•

7. Ordinea de precedenta
7.1. In cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la pet. 6, prevederile acestora vor
fi aplic~te in ordinea de precedents stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
7.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.

8. Comunicarea intre Parti
8.1. Orice comunicare facuta de Parti va fi redactata in scris si depusa personal de Parte sau
expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare
care asigura confirmarea primirii documentului.
8.2. Comunicarile intre Parti se pot face ~i prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a
pnrmru comunicarii,
8.3. In cazul in care expeditorul solicita confirmare de primire, aceasta trebuie sa indice aceasta
cerinta in comunicarea sa si sa solicite 0 astfel de dovada de primire ori de cate ori exista un termen
limita pentru prirnirea comunicarii, In orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a
asigura primirea la timp si in termen a comunicarii sale.
8.4. Adresele la care se transmit comunicarile sunt urmatoarele:

Pentru Autoritatea contractanta:
DIRECTIA GENERAL.\. DE POLITIE
LOCALA ~I CONTROL A '
MUNICIPIULUI BUCURE~TI
Adresa: B-dul Libertatii nr.I8, bl. 104, sector
5, Bucuresti
Telefon: 0721268677
E-mail: bratu.calllclia(dplmb.ro
Persoana de contact: Camelia Bratu

Pentru Contractant:
S.C. TREXIMCO S.R.L.

Adresa: Bucuresti, Str.Carausilor nr.IO-12, sec-
tor 2, cod postal 021797
TelefoniFax: 0726.742.533/031.350.452
E-mail: office(dtrcxilllco.ro
Persoana de contact: Grigore Ungurean

8.5. Orice document (dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Receptie,
notificare si altele) intocmit in cadrul Contractului, este realizat si transmis, in scris, intr-o forma ce
poate fi citita, reprodusa si inregistrata.
8.6. Orice cornunicare intre Parti trebuie sa contina precizari cu privire la elementele de
identificare ale Contractului (titlul si numarul de inregistrare) si sa fie transmisa la adresaladresele
mentionate la pet, 8.4.
8.7. Orice comunicare facuta de una dintre Parti va fi considerata primita: (i) la momentul

inmanarii, daca este depusa personal de catre una dintre Parti, (ii) la momentul primirii de
catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu

confirmare de primire, (iii)la momentul primirii confirmarii de catre expeditor, in cazul in
care comunicarea este facuta

prin fax sau e-mail (cu conditia ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in
care va fi considerata primita la prima ora a zilei lucratoare urmatoare).

8.8. Partile se declara de acord ca nerespectarea cerintelor referitoare la modalitatea de
comunicare stabilite in prezentul Contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei
comunicari.
8.9. in orice situatie in care este necesara emiterea de notificiiri, in~tiintiiri, instructiuni sau alte
forme de comunicare de catre una dintre Parti, daca nu este specific at altfel, aceste comunicari vor
fi redactate in limba Contractului ~i nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.
8.10. Nicio modificare a datelor de contact prevazute in prezentul Contract nu este opozabila
celeilalte Parti, decat in cazul in care a fost notificata in prealabil.
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9. incepere, intarzieri, Sistare
9.1. Contractantul are obligatia de a incepe furnizarea Produselor in conformitate cu prevederile art.
5.3 din prezentul contract.
9.2. in cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Contractantului, sau alte
circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea Contractului de catre
Contractant, indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a Produselor,
atunci Partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional,

10. Derularea ~imonitorizarea contractului
10.1.Raportarea in cadrul Contractului de achizitie publica de Produse

(i) Dad este cazul, Contractantul va prezenta documentele si rapoartele conform celor
specificate in Caietul de Sarcini si cu respectarea Graficului de furnizare acceptat de catre
Autoritatea contractanta.

(ii) Contractantul are obligatia sa elaboreze, pe perioada de furnizare a Produselor, toate
Rapoartele ~i documente solicitate conform prevederilor cuprinse in Caietul de Sarcini.

(iii) Aprobarea de catre Autoritatea contractanta a rapoartelor si documentelor realizate si
furnizate de catre Contractant, va fi facuta astfel cum este stabilit in Caietul de Sarcini si va
certifica faptul ca acestea sunt conforme cu termenii Contractului.

10.2. Contractantul va intreprinde toate masurile si actiunile necesare sau corespunzatoare pentru
realizarea eel putin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite in Caietul de Sarcini.

11. Modificarea Contractului, Clauze de revizuire
11.1. Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, Partile au dreptul de a conveni modificarea
si/sau completarea clauzelor acestuia, Tara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul
Partilor, Taraa afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de actele
normative in vigoare.
11.2. Modificarile contractuale nu trebuie sa afecteze, in niciun caz si in niciun fel, rezultatul
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.
11.3. Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevazute la pet, 8 Comunicarea
intre Parti cu eel putin 5 zile inainte de data la care se considera ca modificarea ar trebui sa produca
efecte .
11.4. Modificarea va produce efecte doar daca partile au convenit asupra acestui aspect prin
semnarea unui act aditional, Acceptarea modificarii poate rezulta ~idin faptul executarii acesteia de
catre ambele parti.
11.5. Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si
performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire
intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care consta in Produsele pe care Contractantul
se obliga sa le furnizeze in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiilor legale
si conform cerintelor din Caietul de Sarcini.
11.6.Clauzele de modificare a contractului se pot referi, Taraa se limita la:

(i) Variatii ale activitatilor din contract necesare in scopul indeplinirii obiectului contractului
(diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real pre state , Tara
modificarea caietului de sarcini);

(ii) Necesitatea extinderii duratei de furnizare a produselor.

12. Evaluarea Medifleartlor Contractului ~ia circumstantelor acestora, dad este cazul
12.1. Identificarea circumstantelor care genereaza Modificarea Contractului este in sarcina ambelor
pacti.
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12.2.Modificarile Contractului se realizeaza de Parti, in cadrul Duratei de Executie a Contractului
si cu respectarea prevederilor stipulate la capitolul 8. - Comunicarea intre P~rti din prezentul
Contract, ca unnare a:

(i) identificarii, determinarii si documentarii de solutii juste si necesare, raportat la
circumstantele care ar putea impiedica indeplinirea obiectului Contractului si obiectivelor
urmarite de Autoritatea contractanta, astfel cum sunt precizate aceste obiective in Caietul de
Sarcini si/sau

(ii) concluziilor obtinute ca unnare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si performantei
Contractantului in cadrul Contractului. Partile stabilesc, prin consultare, efectele solutiilor
asupra Tennenului/Tennenelor de livrare si/sau asupra pretului Contractu lui si/sau asupra
Produselor, astfel cum fac acestea obiectul Contractului. Efectele solutiilor cuantificate, ,
devin Modificari Contractuale, putand conta in:

prelungirea Termenului/Termenelor de livrare si/sau
suplimentarea pretului Contractului, ca unnare a cheltuielilor suplimentare realizate
de Contractant si a profitului rezonabil stabilit de Parti ca necesar a fi asociat
cheltuielilor suplimentare.

12.3. Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte, in cazul in care constata existenta unor
circumstante care pot genera Modificarea Contractului, intarzia sau impiedica livrarea Produselor
sau care pot genera 0 suplimentare a pretului Contractului.
12.4. Autoritatea contractanta poate emite Dispozitii privind Modificarea Contractului, cu
respectarea clauzelor stipulate la capitolul 16 - Obligatii ale Autoritatii contractante, cu respectarea
prevederilor contractuale si cu respectarea Legii.
12.5. in cazul in care Contractantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca
unnare a unei erori, omisiuni, viciu in cerintele Autoritatii contractante si Contractantul dovedeste
ca a fost in imposibilitatea de a depista/sesiza 0 astfel de eroare/omisiune/viciu pana la depunerea
Ofertei, Contractantul notifica Autoritatea contractanta, avand dreptul de a solicita modificarea
contractului.

13. Cesiunea
13.1. In prezentul Contract este penni sa cesiunea drepturilor si obligatiilor nascute din acest
Contract, numai cu acordul prealabil scris al Autoritatii contractante si in conditiile Legii nr.
98/2016.
13.2. Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, Tara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Autoritatii contractante .
13.3. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin Contract.
13.4.Contractantul este obligat sa notifice Autoritatea contractanta, cu privire la intentia de a cesiona
drepturile sau obligatiile nascute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar daca toate
partile convin asupra acesteia.
13.5. In cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de catre un alt operator economic, ca unnare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, contractantul poate sa cesioneze oricare dintre
drepturile si obligatiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plata, doar cu acceptul prealabil
scris din parte a Autoritatii contractante. In astfel de cazuri, Contractantul trebuie sa fumizeze
Autoritatii contractante informatii cu privire la identitatea entitatii careia ii cesioneaza drepturile.
13.6. Orice drept sau obligatie cesionat de catre Contractant rara 0 autorizare prealabila din partea
Autoritatii contractante nu este executoriu impotriva Autoritatii contractante.
13.7. In ~azul transmiterii/preluarii obligatiilor de catre Contractant, Notificarea genereaza initierea
novatiei intre cele doua Parti, cu conditia respectarii cerintelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit. d)
pct. (ii) din Legea nr. 98/2016, pentru:
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(i) Operatorul Economic ce preia drepturile si obligatiile Contractantului din acest Contract,
care indeplineste criteriile de calificare stabilite initial, respectiv in cadrul procedurii din care
a rezultat prezentul Contract,

(ii) prezentul Contract, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari
substantiale ale Contractului,

(iii) Autoritatea contractanta, dar sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor
de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016.

13.8. In cazul incetarii anticipate a Contractului, Contractantul principal cesioneaza Autoritatii
contractante contractele incheiate cu Subcontractantii.
13.9. In cazul in care tertul sustinator nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul ferm
de sustinere, dreptul de creanta al Contractantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titlu de
garantie, catre Autoritatea contractanta,

14. Confldentialitatea infermatiilor ~i protectia datelor cu caracter personal
14.1. Contractantul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie in
vederea incheierii ~i executarii Contractului drept strict confidentiale.
14.2. Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor
informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritati publice conform prevederilor
legale aplicabile.

15. Obligatiile principale ale Autoritatii contractante
15.1. Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine, orice
informatii si/sau documente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.
In masura in care Autoritatea contractanta nu furnizeaza datele/informatiile/documentele solicitate
de catre Contractant, termenele stabilite in sarcina Contractantului pentru fumizarea prod use lor se
prelungesc in mod corespunzator.
15.2. Autoritatea contractanta se obliga sa respecte dispozitiile din Caietul de sarcini.
15.3. Autoritatea contractanta i~i asuma raspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea si
legalitatea datelor/informatiilor/documentelor puse la dispozitia Contractantului in vederea
indeplinirii Contractului. In acest sens, se prezuma ca toate datele/informatiile. Documentele
prezentate Contractantului sunt insusite de catre conducatorul unitatii si/sau de catre persoanele in
drept avand functie de decizie care au aprobat respective Ie documente.
15.4. Autoritatea contractanta va colabora, atdt cat este posibil, cu Contractantul pentru fumizarea
informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea
Contractului.
15.5. Autoritatea contractanta are obligatia sa desemneze, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea
contractului, persoana de contact.
15.6. Autoritatea Contractanta se obliga sa receptioneze produsele furnizate st sa certifice
conformitatea astfel cum este prevazut in Caietul sarcini.
15.7. Autoritatea Contractanta poate notifica Contractantul cu pnvire la necesitatea
revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivata, cu comentarii
serise. Autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia contractul atunci eand se respinge produsul
livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.
15.8. RecePtia produselor se va realiza conform procedurii prevazute in Caietul de sarcini.
15.9. Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termen
de maximum 30 de zile de la primirea facturii in originalla sediul sau ~inumai in conditiile Caietului
de sarcini.
15.10. Contractantul va emite factura impreuna cu documentele justificative in conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini.
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16. Obligapile principale ale Contractantului
16.1.Contractantul va furniza Produsele si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin
prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire si a ofertei in baza careia
i-a fost adjudecat contractul.
16.2. Contractantul va fumiza Produsele cu atentie, eficienta ~i diligenta, cu respectarea dispozitiile
legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.
16.3. Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si
Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice,
profesionale ~i de calitate in vigoare.
16.4. Partile vor colabora pentru fumizarea de informatii pe care Ie pot solicita in mod rezonabil
intre ele pentru realizarea Contractului.
16.5.Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, Personalul,
echipamentele si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin
Contract.
16.6. Contractantul are obligatia de a desemna, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea
contractului, persoana de contact.
16.7. Contractantul are obligatia de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toata durata
Contractului. Contractantul are obligatia de a asigura desfasurarea activitatilor stipulate in Contract
prin acoperirea cu Personal specializat pe toata durata implementarii Contractului. Contractantul
trebuie sa se asigure ca, pentru toata perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecarei
activitati vor indeplini obligatiile stabilite in sarcina acestora.
16.8.Contractantul se obliga sa emita factura aferenta produselor fumizate prin prezentul Contract
numai dupa aprobarea/receptia produselor in conditiile din Caietul de sarcini.
16.9. Contractantul este pe deplin responsabil pentru fumizarea produselor in conditiile Caietului de
sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica, Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractu lui.
16.10. Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea
Contractantii sau de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste modul
de utilizare a Produselor.

17. Conflictul de interese
17.1. Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar
putea compromite derularea obiectiva si impartiala a Contractului. Conflictele de interese pot aparea,
in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate,
legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de
interese aparut in timpul derularii Contractului trebuie notificat in scris Autoritatii contractante, rara
intarziere.
17.2. Contractantul se va asigura ca Personalul sau nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un
conflict de interese. Contractantul va inlocui, imediat ~i rara vreo compensatie din partea Autoritatii
contractante, orice membru al Personalului sau, care se regaseste intr-o astfel de situatie (ex.:
inlocuire, incetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu 0 alta persoana ce indepline~te
conditiile minime stabilite prin prezentul Contract.
17.3.Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu
privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia
orice alte intelegeri privind fumizarea de produse, direct ori indirect, in scopul indeplinirii
Contractului, 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/fo~ti
angajati ai autoritatii contractante sau ai fumizorului de servicii de achizitie implicati in procedura
de atribuire cu care autoritatea contractantiilfumizorul de servicii de achizitie implicat in procedura
de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publica, pe
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parcursul unei perioade de eel putin 12 (douasprezece) luni de la incheierea Contractului, sub
sanctiunea rezilierii contractului.

18. Conduita Contractantului
18.1.ContractantullPersonalul ContractantuluilSubcontractantii va/vor actiona intotdeauna loial si" ,
impartial si ca un consilier de incredere pentru Autoritatea contractanta, conform regulilor si/sau
coduI"!:.lide conduita al domeniului sau de activitate precum si cu discretia necesara.
18.2.In cazul in care Contractantul sau oricare dintre Subcontractantii sai se ofera sa dea/sa acorde
sau dau/acorda oricarei persoane mita, bunuri, facilitati, comisioane in scopul de a determina sau
recompensa indeplinirea/neindeplinirea oricaror acte sau fapte in legatura cu prezentul Contract sau
pentru a favoriza/defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul Contract, Autoritatea
contractanta poate decide incetarea Contractului.
18.3.Contractantul si Personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea
Contractului.

19. Obligatii privind daunele ~ipenalitatile de intarziere
19.1. Contractantul se obliga sa despagubeasca Autoritatea contractanta in limita prejudiciului
creat, 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 folosite pentru sau in legatura cu Produsele fumizate, si/sau

(ii) daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente eventualelor
incalcari ale dreptului de proprietate intelectuala, precum si ale obligatiilor sale conform
prevederilor Contractului.

19.2.Contractantul va despagubi Autoritatea contractanta in masura in care sunt indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii:

(i) despagubirile sa se refere exclusiv la daunele suferite de catre Autoritatea contractanta ca
urmare a culpei Contractantului;

(ii) Autoritatea contractanta a notificat Contractantul despre primirea unei notificari/cereri cu
privire la incidenta oricareia dintre situatiile prevazute mai sus;

(iii) valoarea despagubirilor a fost stabilita prin titluri executorii emise conform prevederilor
A Iegale/hotarari judecatoresti definitive, dupa caz.

19.3.In cazul in care Contractantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract
sau le indeplineste necorespunzator, atunci Autoritatea contractanta are dreptul de a percepe
dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. 21 din O.G. nr.I3/20 11privind dobanda legala
remuneratorie ~ipenalizatoare pentru obligatii bane~ti,precum ~ipentru reglementarea unor masuri
financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile ~i completilrile ulterioare. Dobanda se aplica
la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de inHirziere, dar nu mai mult de valoarea
contractului.
19.4.Raspunderea Contractantului nu opereaza in urmatoarele situatii:

a) datele/informatiile/documentele necesare pentru indeplinirea Contractului nu sunt puse la
dispozitia Contractantului sau sunt puse la dispozitie cu intarziere;

b) neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor ce revin Contractantului
se datoreaza culpei Autoritatii contractante;

c) Contractantul se afla in imposibilitatea fortuita de executare a obligati1or contractuale
imputate.

19.5.In cazul in care Autoritatea contractanta, din vina sa exclusiva, nu i~iindepline~teobligatia de
plata a facturii in termenul prevazut la pct. 23.3, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobanzii
legale penalizatoare, aplicatilla valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 4 din
Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a
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unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti ~i intre acestia si autoritati
contractante, dar nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului
de plata.
19.6. Penalitatile de intarziere datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract.
19.7. in masura in care Autoritatea contractanta nu efectueaza plata in termenul stabilit la pct.23.3,
Contractantul are dreptul de a rezilia contractul, rara a-i fi afectate drepturile la sumele cuvenite
pentru fumizarea produselor si la plata unor daune interese.

20. Obligatii privind asigurartle ~i securitatea muncii care trebuie respectate de catre
Contractant
20.1. Contractantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile demunca si protectia
muncii si, dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, conventiile cu
privire la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate ~i obligatorii,
eliminarea discriminarii in privinta angajarii si ocuparii fortei demunca si abolireamuncii minorilor.
20.2. Contractantul este Partea asiguratoare, care are obligatia de a incheia, inainte de inceperea
Contractului, Asigurarile, astfel cum este stabilit in Caietul de Sarcini.
20.3. Toate costurile ce decurg din sau in legatura cu incheierea si mentinerea Asigurarilor
Contractantului stabilita in prezentul Contract se suporta de catre Contractant.
20.4. Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad in sarcina Partii obligate sa suporte
aceste daune conform Legii si/sau prevederilor contractuale.

21. Drepturi de proprietate intelectuala
21.1. Orice RezultatIRezultate elaborat(e) si/sau prelucrat(e) de catre Contractant in executarea
Contractului vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii contractante, la momentul efectuarii
platii sumelor datorate Contractantului conform prevederilor prezentului Contract.
21.2. Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusiva a
Autoritatii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera
de cuviinta, rara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

22. Obligatf! in legatura cu calitatea Produselor
22.1. Contractantul garanteaza Autoritatii contractante ca acesta opereaza un sistem de management
al calitatii pentru Produsele fumizate in cadrul Contractului ~i ca va aplica acest sistem, pe toata
perioada derularii Contractului. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Neconformitate,
astfel incat sa demonstreze, in orice moment, Autoritatii contractante, ca remedierea acestor
Neconformitati, se realizeaza conform Planului de management al calitatii.
22.2. Autoritateal contractanta notifica Contractantul cu privire la fiecare Neconformitate imediat
ce acesta 0 identifica. La Finalizare, Contractantul notifica Autoritatea contractanta cu privire la
Neconformitatile care nu au fost remediate ~i comunica Autoritatii contractante perioada de
remediere a acestora. Drepturile Autoritatii contractante cu privire la orice Neconformitate
neidentificat(a) sau nenotificata de catre Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt
afectate. Contractantul remediaza Neconformitatile, in termenul comunicat de Autoritatea
contractanta potrivit prevederilor din caietul de sarcini.

23. Facturare ~iplati in cadrul Contractului
23.1. Plata produselor se va face prin virament bancar din bugetul alocat institutiei, prin trezorerie,
plata fiind efectuata dupa receptie doar pentru produsele receptionate din punct de vedere cantitativ
~icalitativ.

11



23.2. Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, in baza facturii, emisa
de catre Contractant pentru suma la care este indreptatit conform prevederilor contractuale, direct in
contul Contractantului indicat pe factura,
23.3. Termenul de plata este de maxim 30 de zile de la primirea facturii in original la sediul
Autoritatii contractante in conditiile stabilite mai sus., ,
23.4. Moneda utilizata in cadrul prezentului Contract: LEU
23.5. Facturile furnizate vor fi emise ~icompletate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
23.6. Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de Autoritatea
Contractanta, si sunt necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea
Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspenda. Repunerea in termen se
face de la momentul indeplinirii conditiilor de forma si de fond ale facturii.
23.7. Contractantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se
obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la incasare
pana la constatarea lor), vor fi stabilite in urma verificarilor executate de catre Organele de Control
Intern ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege.
23.8. Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni de
drepturi/obligatii ale Contractantului catre terti, cu respectarea clauzelor prezentului Contract.• 24. Suspendarea Contractului
24.1. !n situatii temeinic justificate, partile pot conveni suspendarea executarii Contractului.
24.2. In cazul in care se constata ca procedura de atribuire a Contractului de Produse sau executarea
Contractului este viciata de erori esentiale, nereguli sau de frauda, Partile au dreptul sa suspende
executarea Contractului.
24.3. in cazul suspendarii/sistarii temporare a furnizarii Produselor, durata Contractului se va
prelungi automat cu perioada suspendarii/sistarii.

•
25. Forta majora
25.1. Forta majora si cazul fortuit exonereaza de raspundere Partile in cazul neexecutarii partiale sau
totale a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, in conformitate cu prevederile art. 1.351 din
Codul civil.
25.2. Forta majora si cazul fortuit trebuie dovedite.
25.3. Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa 0 aduca la cunostinta celeilalte
parti, in scris, de indata ce s-a produs evenimentul.
25.4. Partea care a invocat fortamajora sau cazul fortuit are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte
parti i~cetarea cauzei acesteia de indata ce evenimentul a luat sfarsit.
25.5. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar lara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
25.6. Dad forta majora actioneaza sau se estimeaza 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,
lara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

26. incetarea Contractu lui
26.1. Prezentul Contract inceteaza de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate
obligatiile stabilite in sarcina partilor au fost executate.
26.2. Autoritatea contractantii i~irezerva dreptul de a rezilia Contractul, lara insa a fi afectat dreptul
Partilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, daca:

(i) Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp, conform notificarii emise de catre
Autoritatea contractanta, prin care i se solicita remedierea Neconformitatii sau executarea
obligatiilor care decurg din prezentul Contract;
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(ii) Contractantul subcontracteaza parti din Contract lara a avea acordul scris al Autoritatii
contractante;

(iii)Contractantul cesioneaza drepturile si obligatiile sale lara acordul scris al Autoritatii
contractante;

(iv)Contractantul inlocuieste personalul/expertii nominalizati lara acordul Autoritatii
Contractante;

(v) Are loc oricemodificare organizationala care implica 0 schimbare cu privire lapersonalitatea
juridica, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea
modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract, cu respectarea dispozitiilor
legale;

(vi)Devin incidente oricare alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;
(vii) Contractantul esueaza in a furnizalmentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori

asigurarile solicitate prin Contract;
(viii) In cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Autoritatii

contractante in legatura cu care se furnizeaza Produsele care fac obiectul Contractului;
(ix)la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla in una dintre situatiile care ar fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire;
(x) in situatia in care Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului deoarece au fost

incalcate gray obligatiile care rezulta din legislatia europeana relevanta iar aceasta
imprejurarea fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

(xi)In cazul in care impotriva Contractantului se deschide procedura falimentului;
(xii) Contractantul a savar~it nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a

Contractului sau in legatura cu executare acestuia, ce au provocat 0 vatamare Autoritatii
contractante;

(xiii) Valorificarea de catre Autoritatea contractanta a rezultatelor prezentului contract este
gray compromisa ca urmare a intarzierii prestatiilor din vina Contractantului.

26.3. Contractantul poate rezilia Contractul lara insa a fi afectat dreptul Partilor de a pretinde plata
unor daune sau alte prejudicii, in cazul in care:

(i) Autoritatea contractanta a comis erori esentiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de
atribuire a Contractului sau in legatura cu executare acestuia, ce au provocat 0 vatamare
Contractantului.

(ii) Autoritatea contractanta nu i~i indeplineste obligatiile de plata a produselor prestate de
Contractant, in conditiile stabilite prin prezentul Contract.

26.4. Rezilierea Contractului in conditiile pet. 26.2 si pet. 26.3 intervine cu efecte depline, lara a mai
fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si lara a mai fi necesara interventia vreunei
instante judecatoresti si/sau arbitrale.
26.5. Prevederile prezentului Contract in materia rezilierii Contractului se completeaza cu
prevederile in materie ale Codului Civil in vigoare.
26.6. In situatia rezilierii totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre
Contractant a obligatiilor contractuale, acesta va datora Autoritatii contractante daune-interese cu
titlu de clauza penala in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
26.7. Autoritatea contractanta i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare
produse, in eel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului, cu conditia notificarii Contractantului cu cel putin 3 zile inainte de momentul
denuntarii.

27. Insolventa ~ifaliment
27.1. In cazul deschiderii unei proceduri generaIe de insolventa impotriva Contractantului, acesta
are obligatia de a notifica Autoritatea contractanta in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea
procedurii.
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27.2. Contractantul, are obligatia de a prezenta Autoritatii contractante, in termen de 30 (treizeci) de
zile de la notificare, 0 analiza detaliata referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de
insolventa asupra Contractului si asupra livrarilor si de a propune masuri, actionand ca un
Contractant diligent.
27.3. In cazul in care Contractantul intra in stare de faliment, in proces de lichidare sau se afla intr
o situatie care produce efecte similare, Contractantul este obligat sa actioneze in acelasi fel cum este
stipulat la clauzele 27.1 ~i27.2 din prezentul Contract.
27.4. Nicio astfel de masura propusa conform celor stipulate la clauzele 27.1 ~i27.3 din prezentul
Contract, nu poate fi aplicata, daca nu este acceptata, in scris, de Autoritatea contractanta.

28. RISCURI
28.1. Riscurile autoritatii contractante:
- livrarea produselor intr-un termen care depaseste termenul mentionat la punctul 7.2 din caietul de
sarcini, de la semnarea contractului de ambele parti. Masuri de remediere: semnarea contractului de
fumizare astfel incat produsele sa poata fi livrate in termenul stabilit.
- livrarea unui produs care sa nu corespunda cerintelor prezentului caiet de sarcini. In cazul in care
operatorul economic, din vina sa exclusiva, nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate atunci
autoritatea contractanta are dreptul de a deduce din pretul contractului penalitati, 0 suma echivalenta
cu 0 cota procentuala de 0,1% I zi din pretul contractului.
28.2. Riscurile operatorului economic: neachitarea si/sau neachitarea in termenul stabilit a sumelor
aferente de plata pentru produsele ce fac obiectul contractului in cauza. 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 prestatorul are dreptul de a solicita beneficiarului
ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0, I% pe zi, din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
28.3. Plata produselor se va face prin virament bancar din bugetul alocat institutiei, prin trezorerie,
plata fiind efectuata dupa receptie doar pentru produsele receptionate din punct de vedere cantitativ
si calitativ.

29. Limba Contractului
Limba prezentului Contract si a tuturor comunicarilor scrise va fi limba oficiala a Statului Roman,
respectiv limba romana.

30. Legea aplicabila
Legea aplicabila prezentului Contract, este legea romana, Contractul urmand a fi interpretat potrivit
acestei legi.

31. Solutlonarea eventualelor divergente ~ia litigiilor
31.1. Partile vor depune toate eforturiIe pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe si
negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot ivi intre ele in cadrul
sau in legatura cu indeplinirea Contractului.
31.2. Daca disputa nu a fost astfel solutionata si Partile au, in continuare, opinii divergente in
legatura cu sau in indeplinirea Contractului, acestea trebuie sa se notifice reciproc si in scris, in
privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputa precum ~icu privire la a solutia pe care 0 intrevad
pentru rezolvarea ei.
31.3. Daca incercarea de solutionare pe cale amiabila e~ueazasau daca una dintre Parti nu raspunde
in termen de 5 zile Ia solicitare, oricare din Parti are dreptul de a se adresa instantelor de judecata
competente.
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Drept pentru care, Partile au incheiat prezentul Contract azi, , in localitatea
, in 2 (doua) exemplare.

BENEFICIAR
FURNIZOR

s.c. TREXIMCO S.R.L.

Sef ServiciuAndren~
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILIT ATE

Sef Serviciu
Corina ~ITRU

VIZACFPP

f'oRlMARIAMUNICIPIULUI BUtURE$TI

OIRECTIA GENERALA DE POLiTIE LOCALA $1CONTROL
VlZAT PENTRU~NTROL FINANCIARPREVENTlVPROPRIU

An !.P.: luna ~.~:..~.Ml.zi q.f!. .
Semnitur8 ,..
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