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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE$Ti
D!RECTIAGE~ERALA

DE POllTIE lOCALA SI CONTROL

RC:;~~~.~.~.~;'~~~~
Ziua ..d>6. Luna .0. 20 r.~ .

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
Container arhivare

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

ulterioare coroborat cu art 43 alin 1, alin 3 lit a) din HG 395/2016 cu modificarile ~i completarile ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract de fumizare de produse intre

DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA ~I CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURE~TI cu sediul
in Bucurestl B-dul Libertatii nr.18, bl.104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052,
cont IBAN R077TREZ24G610304200101X 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. Vector Online S.R.L., avand sediul in Bucuresfi, Str. Splaiullndependentei nr 319, SEMA Parc,

Obiectiv 19b, camera 2, scara 1, etaj 1, sector 6, telefon 0731270748, e-mail office@gutuie.ro.nr.deinregistrare
J40/6760/2010, cod fiscal R027177455, avand contul IBAN R013TREZ7065069XXX011296, deschis la
Trezoreria sector 6, reprezentata prin domnul Marius Avram - Administrator, in calitate de furnizor
2. Definitii
2.1. in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezlnta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. achizitor ~i furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maslnie, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexalanexele la prezentul contract,
pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa Ie furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor, cum ar fi
transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, ~i orice alte
asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul
de fabricare, prelucrare sau asamblare majora ~i esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.
Originea produselor ~i serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
g. destinatie finals -Iocul unde furnizorul are obligatia de a fumiza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vorfi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Cornert
(CIC);
i. forta majors - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila executarea ~i, 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 exhaustiva ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. in prezentul contract, cu excepta unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice - versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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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 100 buc containere arhivare dimensiuni 360x555x315 mm, cod CPV
30193700-5, in perioada convenita ~i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1. Pretul unitar al containerelor arhivare este de 14,52 lei fara TVA, conform ofertei operatorului economic
5.2. Pretul contractului este de 1452,00 lei fara TVA, la care se adauga 275,88 lei TVA. Rezulta 0 valoare totala
a contractului de 1727,88 lei cu TVA inclus.
5.3. Pretul convenifesfe-fe-rm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
5.4 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.01.01.
6. Durata contractului
6.1. Contractul intra in vigoare la data sernnail contractu lui de catre ambele pa~i.
6.2. Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele pa~i ~i pana la indeplinirea tuturor
obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia aplicablla.
7 Executarea contractu lui
7.1 Termenul de livrare pentru containere arhivare dimensiuni 360x555x315 cm este maxim 10 zile de la
semnarea contractului.
7.2 Produsele livrate in cadrul contractului vor fi lnsotlte de declaratil de conformitate/certificate de calitate sl
certificate de garantie conform legislatiei in vigoare
8. Obligaliile furnizorului
8.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele ~i performantele cerute de achizitor iar produsele
sa fie noi, nefolosite.
8.2 Furnizorul va fi responsabil pentru furnizarea produselor.
9. Obliga\iile achizitorului
9.1. Achizitorul se obliga sa receptoneze produsele in termenul convenit.
9.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor cane fumizor in termen de maxim 30 zile de la data
inregistrarii facturii la registratura institutiei insotita de nota de recepfie ~i constatare diferente.
10.Sanc\iuni pentru neindeplinirea culpablla a obligatiilor
10.1. In cazul in care, din vina exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-~i indeplineasca obligatiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din pretol contractului, ca penalitati, 0 surna echivalenta cu 0 cota procentuala
de 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de lntarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.2. 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 prestatorul are dreptul de a solicita ca penalitati,
o surna echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1%/ zi din plata neefectuata pentru fiecare zi de lntarziere. pana
la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.3.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cafre una dintre parti, in mod culpabil ~i repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune-interese prin
notificarea celeilalte pa~i cu cinci zile lucratoare inainte de incetare.
10.4. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara
nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze 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
11. Recep\ie, inspec\ii ,i teste
11.1. In cadrul procesului de receptie, achizitorul va testa produsele pentru a verifica calitatea ~i functionalitatea
lor.
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11.2. Daca unul din produsele testate nu corespunde din punct de vedere calitativ, achizitorul are dreptul sa iI
respinqa, iar fumizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsul refuzat;
b) de a face toate moditicarile necesare pentru ca produsul sa corespunda calitativ.

11.3. Prevederile clauzelor 11.1-11.2 nu iIvor absolvi pe furnizor de obligatia asumar! tuturor clauzelor prevazute
in prezentul contract.

12. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
12.1. Furnizorul are obligatia de a incepe furnizarea produselor conform art.7 din prezentul contract.
12.2. in cazul in care furnizorul sufera intarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
achizitorului partile vor stabili de comun acord:

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

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

fumizor, indreptatesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a statiilor sau a oncarei faze a acestora,
atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de livrare ~i vor semna un act adilional.
12.4. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, fumizorul nu respects termenul de livrare a produselor ~i/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.
12.5. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de livrare, orice lntarziere in
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitali furnizorului, conform art.10.1.

13. Amendamente
13.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu exceptia articolului 5.3.

14. Cesiunea
14.1. Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina,
in prealabil, acordul scris al achizitorului.
14.2. in cazul ceslonarf sau in cazul de cesiune atat fumizorul cat ~i achizitorul vor conveni pentru anexarea la
acest contract a unei note cu privire la modul in care acesta va avea loc (termenii cesionari).
14.3. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al achizitorului,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate ~i asumate initial.
14.4. Cesiunea nu va exonera fumizorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate
prin contract.

15. Forta majora
15.1. Forta majora este constatata de 0 autoritate corrpetenta
15.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza,
15.3. 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.
15.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in mod
complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care ii stau la dispoziiie in vederea limitarii consecintelor.
15.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notitice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.
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16. Caracterul confidential al contractului
16.1. 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici accesaf in procesele de derulare a
prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obfinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in
alt scop decat acela de a-~i indeplini obligatiile 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.
16.2.0 parte cootractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca:
a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte cornractanta;
sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fast obtinut acordul scns al celeilalte parti contractante pentru asemenea
dezvaluire; sau
c) partea comractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie mtormaua,

__ 17. Solutionarea litigiilor
17.1. Achizitorul ~i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, once
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre parti in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
17.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil 0 divergenta comractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutoneze de catre lnstantele
judecatore~ti competente.

18. incetarea contractului
18.1. Prezentul contract inceteaza in urrnaloarele situatii;

a) prin executa rea de cane ambele par1ia tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legislatiei aplicabile.

b) prin acordul partilor, consemnat in scris.
c) prin reziliere, in cazul Tn care una din pal\i nu i~i executa sau executa necorespunzator obligatiile

contractuale.
18.2. In situatia rezilierii totalerparflale din cauza neexecutaril'executani partale de catre fumizor a obligatiilor
contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu fitlu de clauza penala, in cuantum egal cu valoarea
obligatiilor contractuale neexecutate.
18.3. In situata in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face lrnposiblia realizarea obiectului
contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata 0 parte din contract conform dispozitiilor legale,
furnizorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egaI cu Tntreagavaloare a
obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
18.4. Nerespectarea Tnmod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin notificarile scnse
~i transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neTndeplinireaobligatiei respective, precum ~i la
durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind neindeplinirea obligatiilor, pe care cealalta parte este
obligata sa Ie presteze Tntermen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii.
18.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente Tntre par1ile
contractante.
18.6. Par1ilesunt de drept TnTntarziereprin simplul fapt al nerespetarii clauzelor prezentului contract.
18.7. Achizitorul T~irezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de furnizare, Tncel mult 15 zile de la apantia
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia notificani furnizorului
cu eel putin 3 zile Tnaintede momentul rezilierii.
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19. Limba care guverneaza contractuI
19.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

20. Comunicari
20.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
20.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul primiri.

21. legea aplicabila contractului
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
21.2 Pa~ile au inteles sa incheie astaz! prezentul contract, in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
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