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CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
uniforma de serviciu . Bocanci barbati

1. Preambul
In temeiul art.7 alin.(5) din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu rnodfcarile ~i completarile

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

Directia Generala de Polltls Locala ~i Control a Municipiului Bucure~ti cu sediul ln Bucuresfi, str. B
dul Libertatii nr.18, b1.104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052, cont IBAN
R075TREZ24G61 0304200501 X deschis la Trezoreria sector 5, reprezentata prin d-nul Daniel Ra~ica - Directortit General, ln calitate de achizitor, pe de 0 parte,

si
S.C. Giordanu Shoes TGM S.R.L., avanc sediul ln Pitesti, B-dul Republicii nr.118, bl 35, sc E,et 3, ap

10, Judetul Arge~, , telefon 0766580974, fax 0348808300, e-mail george tache tgm.shoes@yahoo.com, nr. de
Tnregistrare la ONRC J3/544/16.04.2014, cod fiscal 33070886, avand contul IBAN
R092TREZ0465069XXX014031, deschis la Trezoreria Pltesti, reprezentata prin domnul Tache Marinica -
Director Comercial, ln calitate de furnizor

2. Definitii
2.1. In prezentul contract urrnatorf termeni vor fi mterpretaf astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract §i toate anexele sale.
b. achizitor ~i furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite ln prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, Tn baza contractului, pentru Tndeplinirea
integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse ln 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 funcfiune, asistenta tehnica ln 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 esentala 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 disfincta de natonaitatea furnizorului.
g. destinatie finala -Iocul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretau conform INCOTERMS 2000 - Camera lnternefionala de Cornert
(CIC);
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre§elii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul Tncheierii contractu lui §i care face lmposibila executa rea §i, respectiv,
Tndeplinirea 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.
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3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice - versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau"zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica In mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze unforma de serviciu - 100 perechi bocanci barbati cod CPV 18300000-2,
conform descrierii din specitcafile tehnice care fac parte integranta din contract, In perioada convenita ~i In
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

5. Pretul contractu lui
5.1. Pretul unitar pentru unitorrna de serviciu bocanci Mrbati este de 250,00 lei fara TVA, conform ofertei din
SICAP nr. Da 28830968 cu nr de Inregistrare 47213/23.09.2021
5.2. Pretul contractului este de 25000,00 lei fara TVA, la care se adauga 4750,00 lei TVA. Rezulta 0 valoare totals
a contractu lui de 29750,00 lei cu TVA inclus.
5.3. Preful convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
5.4 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.05.01.

6. Durata contractului
6.1. Contractu I intra In vigoare la data sernnaril contractului de catre ambele parti.
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 aplicabla.

7. Documentele contractului
7.1. Specificatiile tehnice reprezinta anexa la contract - Anexa 1
7.2. Tabelul cu rnasuri reprezinta anexa la contract - Anexa 2

8. Executarea contractului
8.1. Termenul de livrare pentru bocanci barbati este maxim 20 zile de la primirea ordinului de incepere a livrarf
produsului.
8.2 Produsele livrate In cadrul contractului vor corespunde cu specflcafjle tehnice ~i vor fi Insotite de declaratii de
conformitate/certificate de calitate ~i certificate de garantie conform legislatiei In vigoare

9. Obligatiile furnizorului
9.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele conform specificanilor tehnice anexa la contract sl ofertei din
SICAP, iar produsele sa fie noi, nefolosite.
9.2. Furnizorul se obliga, ca pe Intreaga perioada de derulare a contractu lui, sa puna la dispozitia achizitorului
mostrele, inclusiv pe perioada de garantie a produselor.
9.3 Furnizorul se obliga sa livreze produsele In cutii de carton de dimensiuni corespunzatoare (fiecare pereche de
bocanci va fi arnbalata in cutie cu fOita de harte), iar In fiecare bocanc se va introduce cate un san de carton.
9.4. Furnizorul va fi responsabil pentru furnizarea produselor.

10. Obligatiile achizitorului
10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele In termenul convenit.
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor In termen de maxim 30 zile de la data
lnreqisfrarii facturii la registratura institutiei Insotita de procesul-verbal de recepfie semnat de ambele pa~i
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10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor In termen de maxim 30 zile de la data
Inregistrarii facturii la registratura institutiei Insotita de procesul-verbal de recepfie semnat de ambele pa~i

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 In cazulln care, din vina sa exclusive, furnizorul nu reuseste sa-s: execute obligatiile asumate prin contract,
atunci achizitorul are dreptul de a solicita furnizorului ca penalitali, 0 suma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea
obligatiilor neandeplinite sau Indeplinite cu lntarziere.
11.2 In cazulln care achizitorul nu onoreaza facturile In termen din vina sa exclusive, atunci furnizorul are dreptul
de a solicita, ca penalitati, 0 sums echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre par1i,In mod culpabil ~i repetat,
da dreptul par1ii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune-interese cu
notificarea celeilalte pa~i cu cinci zile lucratoare Inainte de Incetare.
11.4 Achzitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa adresata furnizorului,
fara nici 0 compensate, daca acesta din urma da faliment, cu condlja ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau
sa afecteze dreptulla actune sau despaqubire pentru prestator. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde

__ numai plata corespunzatoare pentru partea din contract lndeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

Clauze specifice

12. Receptie, inspectii ,i teste
12.1.ln cadrul procesului de recepfie, achizitorul va testa produsul pentru a verifica calitatea ~i functonalitatea lui.
12.2. Daca unul din produsele testate nu corespunde din punct de vedere calitativ, achizitorul are dreptul sa TI
respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica preful contractului:

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

12.3. Prevederile clauzelor 12.1-12.2 nu 11vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarli garantiilor sau altor obligatii
prevazute Tncontract.

13. Perioada de garantie acordata produselor
13.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit. De asemenea,
furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat prin contract nu va avea niciun defect.
13.2. furnizorul va acorda garantie 12 luni de la data distribuirii din magazia institutiei a produsului.
13.3. In cazul unor defecte ascunse ce ar putea sa apara In perioada de garantie, ofertantul se obliga sa repare
~i sa lnlocuiasca gratuit produsul care a fost constatat ca fiind defect. In situatia Tncare produsullprodusele nu pot
fi reparate sau repararea acestora depa~e~te 72 ore de la constatare, furnizorul se obliga sa Tnlocuiasca
respectivullrespectivele produs/prod use cu unullunele nou/noi in termen de maxim 48 de ore de la constatare.
Produsele care, Tntimpul perioadei de garantie, Ie Tnlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de 0 noua perioada de
garantie care decurge de la data Tnlocuirii produsului.
13.4. Daca furnizorul, dupa ce a fost Tn~tiintat,nu reu~e~te sa remedieze defectul Tnperioada convenita, achizitorul
are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul ~i spezele furnizorului ~i fara 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 Tncepe furnizarea produselor conform art.8 din prezentul contract.
14.2. In cazul Tn care furnizorul sufera Tntarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate Tn exclusivitate
achizitorului partile vor stabili de comun acord:
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a) orice motiv de Intarziere, ce nu se datoreaza furnizorului, sau
b) alte clrcumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de cafre

furnizor, mdreptatesc 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 ~i vor semna un act adltonal.
14.4. Daca pe parcursul Tndeplinirii contractu lui, furnizorul 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.
14.5. in afara cazului In care achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de livrare, orice tntarzlere In
Indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului, conform art.11.1.

15. Amendamente
Partile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
prin act aditional cu excepts articolului 5.1.

16. Cesiunea
16.1. Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina,
In prealabil, acordul scris al achizitorului.
16.2. in cazul ceslonarf sau In cazul de cesiune atat furnizorul cat ~i achizitorul vor conveni pentru anexarea la
acest contract a unei note cu privire la rnodul ln care acesta va avea loc (termenii ceslonarl).
16.3. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al achizitorului,
obligatiile nascute ramanano In sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate sl asumate initial.
16.4. Cesiunea nu va exonera furnizorul de niei 0 responsabilitate privind qaranfia sau orice alte obligatii asumate
prin contract.

17. Forta majora
17.1. Forta majora si cazul fortuit exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a
obliqafiilor asumate prin prezentul contract, ln conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.
17.2. Forta majora sl cazul fortuit trebuie dovedite.
17.3. Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa 0 aduca la cunostiota celeilalte parti, ln
scris, de indata ce s-a produs evenimentul.
17.4. Partea care a invocat forta majora sau cazul fortuit are obligatia sa aduca la cunostnta celeilalte parti
Tncetarea cauzei acesteia de lndata ce evenimentul a luat sfarslt.
17.5. indeplinirea contractului va fi suspendata Tn perioada de acfiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau parfilor pana la aparina acesteia.
17.6. Daca forta majora actoneaza sau se estimeaza ca va actona 0 perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

18. Caracterul confidential al contractului
18.1. 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici accesati Tnprocesele de derulare a
prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obtinute sau la care are acces Tnperioada de derulare a contractului, Tn
alt scop decat acela de a-~i Tndeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate TnIndeplinirea contractului se va face confidential ~i
se va extinde numai asupra ace lor informatii necesare Tnvederea Tndeplinirii contractului.
18.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca:
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18.2. 0 parte contractsnta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca:
a) intormalla este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primlta de la cealalta parte contractanta:
sau
b) informatia a fost dezvaluita dupe ce a fost obtrurt acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea
dezvaluire: sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie lnformatia.

19. Solutionarea litigiilor
19.1. Achizitorul ~i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiablla, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi infre parti in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
19.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil 0 divergenta contraciuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solunoneze de catre lnstantele
judecatoresti competente.

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

a) prin executarea de cafre ambele parti a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legislatiei aplicabile.

b) prin acordul par1ilor, consemnat in scris.
c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu lsi executa sau executa nscorespunzator obligatiile

contractuale.
20.2. in sifuatia rezilierii totalerpartiale din cauza neexecutaril'executarii partiale de catre furnizor a obligatiilor
contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egal cu valoarea
obligatiilor contractuale neexecutate.

k
20.3. In sifuatia in care executarea par1iala a obligatiilor contractuale face irnposiblia realizarea obiectului
contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost recepfionata 0 parte din contract conform dispoziliilor legale,
furnizorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egal cu intreaga valoare a
obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
20.4. Nerespectarea in mod repetat de caire 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedlta prin notflcarlle scrise
~i transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea obligatiei respective, precum ~i la
durata ei. Prin notificari se vor solicita justflcari privind neindeplinirea obligatiilor, pe care cealalta parte este
obligata sa Ie presteze in termen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii.
20.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente lntre par1i1e
contractante.
20.6. Par1ile sunt de drept in lntarzlere prin simplul fapt al nerespetarii clauzelor prezentului contract.
20.7. ~chizitoruli~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, In cel mult 15 zile de la aparitia
unor Clrcumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractu lui sub conditia notificarii furnizorului
cu cel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii. "

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

22. Comunicari
~~.~. gr~ce comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in s .

.. nce document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~iin momentul primiri. cns.

23. Legea aplicabila contractu lui
23.1. Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania
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Partile au Inteles sa Incheie prezentul contract In doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR
S.C. GIORDANU SHOES TGM S.R.L.

DIRECTOR COMERCIAL
Tache MARINICA

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
Marius Florin LEGEA

CONTENCIOS, LEGALITATE
INDRUMARE JURIDICA

Cla~_'---··

ACTE $1

SERVICIUL ACHIZITII, INVESTITII, DERULARE
CONTRACTE
$ef Serviciu

Andreea PRICU
~.t1.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
sef=iu

Corina~_lTRU

VIZA CFPP
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