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Clontract de furnizare

nr.

I

Preambul I
in temeiul Legii rnr.98/2016 privind achizitiile publice ;i al Hotir6rii Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie

'i
il
:l

publicd/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

AvAnd in vederc':
Hotardrea Consiliului Local

al Sectorului 3 nr.434114.09.20 l8 privind infiintarea, organizarea si functionarea

Unitatii de Achizitii Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti prin Serviciul
Proceduri de Achizitii din cadrul Directiei Investitii si Achizitii
I

l.Pa rtile contractante

A.

Scoala Gimnaziala

Nr.8l,

cu sediul in Bucuresti, Str. NervaTraian Nr.33, sector 3, cod fiscal 32578712,

avand cont RO39TRE224A650401200530X Trezoreria Sector

3,

reprezentata

prin DIRECTOR

-

Badea

Gheorghita si CIONTABIL - Chiriac Ancuta, in calitate de achizitor, prin Unitatea de Achizitii Centralizata
conform H.C.L.S.3 Nr.434l14.09.2019, pe de o parte
si

B. S.C. DANTE INTERNATIONAL SA , cu sediul in Str.Virtutii, nr.l48, Bucuresti, numar de inmatriculare
J40137212002, cod de inregistrare

fiscala RO14399840, rcap'4lsr;r{.r'o, cont RO26TREZ7O05O6}XXX00l637

reprezentata prin Director Corporate Codrut Stefan loan , in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2.Definitii
in prezentul contmct urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract de achizilie

publicl - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in

scris intreunul sau rnai nrulfi operatori economici gi una ori mai multe autoritifi contractante, care are ca obiect
furnizarea de produse si/sau prestarea de servicii;
b.

achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil fumizorului de catre achizitor, inbazacontractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipramentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract,
pe carefurnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;

e' servicii - serviciile aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor, cum ar

fi

transportul, asiigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte
asemenea oblig;atii care revin furnizorului prin contract;

f. origine- locul unde produsele

au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cdnd prirl.procesul de

fabricare,prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recuroscut
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T.Executarea contractului

'il'
;r..

'7.

I - contractul intra in vigoare la

data

semnirii acestuia de citre ambele pir(i.

;;:

:lii

,;l',
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8.Documentele c'ontractului

',
.

8.1. - Documentele contractului sunt:

:

.:i,l

,

a) propunerea

tehLn

ica;

;1

)i

b) propunere fi nanciara.

1l

;i:r

:ii

c) caietul de sarcini:
''

il.'

:d) detaliu cumpdrare directd atribuitd
SICAp;

g) Hotar6rea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.434114.09.2018 privind infiintarea, organizarcasi functionarea
Unitatii de Achizitii Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti prin Serviciul
Proceduri de Achizitii din cadrul Directiei Investitii si Achizitii;
8.2 - in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice

sunt inferioare salJ nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleazaprevederile caietului de sarcini.
8.3 - in cazul in care. pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleazaprevederile caietului
de sarcini:

9.Caracterul confidential al contractului

l-(l)opartecontractantanuaredreptul,faraacordul

a)

scrisal celeilalteparti:

de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane

implicate inindepl inirea contractului

b)

;

de a utiliz:a informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a

contractului, in alt scopdecdt acelade a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential
si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii

contractului.

:

2 - O parte contraetanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la,contract
daca: a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa

contractanta;

fi fost primita de la cealalta

sau

parte
:

b) informatia a fosit dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante penff.u
asemeneadezvalu ire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

I

0.Obligatiile furnizorul ui

l0.l

- Furnizorul

r;e

obliga sa livreze achizitorului, si, dupa caz,sainstaleze, produsele definite in prezentul

contract.
10.2 - Furnizorul r;e obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele conform contractului si

documentele contractului prevazute la subpct 8. l. din prezentul contract.

10.3-lncazdeneconcordantaintreprevederileprezentului contractsi caietul desarcini, prevaleazacerintele
prevazute in caietul de sarcini.
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,l3.Garantia de buna executie a contractului
Nu este cazul.

1i

li.
,.1

l4.Ambalare si nrarcare

+,

il,
l1
i:
i,

14.1

-(l)Furnizorul areobligatiadeaambalaproduselepentrucaacesteasafacafata,faralimitare, la

.tl

i':
li
:l
:)
i!,t
il
l.

, t:

i:
,i

,manipularea durer din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la

,precipitatiile

care)

ar putea sa apara in timpul transpor-tului si depozitarii in aer liber, in asa fel inc6t sa ajunga in

,buna stare la desl.inatia finala.

(2) in cazul ambrLlarii greutatilor si volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta
mare p6na la destinatia frnala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.
14.2 - AmbalareaL, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele ce

uor

fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.

14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor(paleti

de lemn, foi de protectie, etc) ramdn in proprietatea achizitorului.

ii:

I 5. I ncepere,

funa liza re, intarzieri, sista re

15.1. - ( I ) Fumizoml are obligatia de a fumiza produsele in termenul convenit prin prezentul contract.

(2) In cazul in care fumizorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun
acord prelungirea perioadei de fumizare a produselor.
15.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, fumizorul nu respecta termenul de fumizare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de fumizare asumate in termenul
de fumizare se face cu acordul partilor, prin act

aditional.

;

15.3 - In afara cazului in care achizitoral este de acord cu o prelungire atermenului de fumizare, orice intarziere in

indeplinirea contnactului da dreptul achizitomlui de a solicita penalitati fumizoralui.
15.4 - Daca pe parcusul derularii contractului achizitoral nu respecta termenele de plate, acesta areobligatia de a

notifica, in timp util fumizoralui modificarea datei de efectuare a platilor. Modificarea datei de efectuare a platilor
se face cu acordul ambelor

parti, prin act

aditional.

i

15.5 - Cu exceptia prevederilor clauzelor privind forta majora, o intarziere in efectuarea platilor da dreptul

fumizoralui de a solicita penalitati achizitorului, potrivit prevederilor clauzei

12.

,.

l6.Livrarea si documentele care insotesc produsele

l6.l -

Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectand datele de

livrare. 16.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitomlui, cat
si, dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea,
locul de incarcare si locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc

produsele:

:

I

a) factura fiscala:
b) avizul de expe,Citie:
Pagina 5

i

13

tt

J1

:tl
i,

,l

fi,
tf.
lr

lr
t.

r

,

.ll

{.

,i-'

'lnformarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul Iivrarii,

litr.

:in

l+

.5'
it

acest sens, intocmidu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanti achizitorului si ai furnizorului,

in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

ii'

'17.4

il

-

Daca vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are

rl'

dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia,faraamodifica pretul contractului: a) de a inlocui produsele

lili

refuzate; sau

'lr:t
IJ,

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

'1"

17.5 - Dreptul aclirizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va

ii

i;.

li

!r

't,
.:;,

17.6 - Prevederile clauzelor

ll'
i:

obligatii prevazute in contract.

lr

lr

sau amdnat

achizitorului, ant,erior livrarii acestora la destinatia finala.

it
.t!
l!t:
:i

fi limitat

idatorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al

_

ti
t.

nu

il vor absolvi pe furnizorde obligatiaasumarii garantiilor

sau de alte

l8.Asigurari

l8.l

ti

l1

l6.l-16.5

- Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau

deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare

1;

lf
ti
ll

convenit.

i:

:

ti
:i

l,9.Transport

I

iI

I

l9.l - Produsele 'vor fi livrate conform termenului

li
t.

efectuata cand marfa a fost pusa la dispozilia cumparatorului , in locul convenit cu acesta (conform prevederilor

t:
t

i:

DDP (Delivered Duty Paid) potrivit caruia livrarea se considera

lit:

docutnentatiei de atribuire/caietului de sarcini). Vanzatorul are obligatia sa asigure toate costurile gi riscurile legate

ir

de livrarea marfurilor in locul convenit, inclusiv taxe vamale, atat de export cat si de import la locul de destinatie,

lil\

precum gi alte tule si spete legate de

t.

import.

r

:;

:

i,

20.Servicii

il

i:i.
It

l;
ri

t:

--

2Ol - Pe lAnga furnizarea efectiva

a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii

produselor, fara a modifica pretul contractului.

ti

20.2 - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste

ir

servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.

f'

Ir
i,r
i:
il
t1

t'
!'

2l.Piese de

t:

2L

ii
it
t.
!:
.1,

schimb

I - Furnizorul

:

are obligatia de a furniza piese de schimb fabricate sau livrate de catre acesta, dupa expirarea

perioadei de garantie, contra cost, inbaza unor contracte viitoare.

fr

(se precizeaza modul de furnizare a pieselor de schimb, precum si durata viitoarelor contracte)

t'

21.2. - in perioada de garantie a produselor furnizorul are obligatia de a furniza piesele de schimb si

II

subansamblurif e care se

lt

2l.3 - in eventualitatea in

la

ii
t.

I:

il
t.

ii
li

defecteaza.
care a incetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are

,

.

Ii

obligatia:

::

a) de a notifica in avans (cu cel putin 90 de zile) achizitorului, pentru a permite acestuia sa cumpere liesele
necesare: si

t,
t,|,

I.
I

:.

ii

al

t.

:'

liri
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(2)Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(3)Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatade fumizor de modul in care isi indeplineste partba sa din

if.
ll '

rri

.

t,,

,

,

contract.(4) Fumizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

ii

il.

24.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract.

't.'.
::i

li

i;

Schimbarea subcrrntractantului nu va schimba pretul contractului si va

,:

!I
{}

.

l!
ri
it.
;r
.

'Noii subcontractanti au

ii?t

.,!r

'll

apropunerii tehnice depuse de catre contractant Ia oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

;

'-de

,llr
, i'
t

a transmite

certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii deexcludere si

aresurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

it
It

,

obl igatia:

-de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si

13,

'1.

fi notificata achizitorului.

'lnlocuirea/implic,area subcontractantilor de catre fumizor in perioada de implementare a contractului se realizeaza
'cu acordul autorilatii contractante.

,

Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine produsele fumizate de catre subcontractantul

!.

ll
t;
tl
i:t.

initial si nici valoarea aferenta acestora.

t

Fumizorul are drerptul de a implica noi subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca

ii
t.

nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica in conditiile

ii
!i

art.22l din Legea 98t2016.

i)

!i

24.5. Achizitorul

r,

;are

ir
l1

declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

i:
ri

-

t.
il

itI

subcontractanti.

!.
ii
lr
L
t.

24.6.

r:

Contractele mentionate laart.24.4 si declarative mentionate \a24.6 vor

fi

prezentate cu cel putin

l5 zile

inainte demomentul inceperii executarii lucrarilor/prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti.

I

ii^

activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

-numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;- valoarea aferenta prestatiilor noilor

t.

ll

obligatia de a solicita prezentareacontractelor incheiate intre contractant si subcontractantii

.

24.7.

Nu reprezinta o modificare substantiala asa cum este aceasta definita laart.22l din Lege, in conditiile de

(l)

cumulative:

i;

laart.24.3 alin.

!;
t:

- introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare
sau in privinta

tl
t:
I

t;
t_

ll
t:

t.
lr
I

ii

pet. b., daca se indeplinesc urmatoarele conditii

aplicariicriteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii

ofertelor;

:

.

r

- introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre autoritatea contractantd
si

contractant;
- introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentm indeplinirea contractului de achizitie publica;

- prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de

il"

rl

achizitie publica, llapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza

ir

rezul tatu I irespecti.vu lu i contract raman nem od ifi cati.

I.

24.8.lncazul in

l:
a.

ca.re un

I

:.
t.

lr

l:
t:
I

de la art' 24.3 alin.

(l)

contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, in conditiile
pet. c., contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii

subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou

subcohtractant.

,,

I
t;
t1
1'.

t:
l:

t;
t:
I
:

I'
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e) furnizorul se afla in culpa profesionala grava ce poate

fi dovedita prin orice mijloc

de proba pe care achizitorul

o poatejustifica;

,f) impotriva furnizorului

a

fost pronuntata o hotarare av6nd autoritate de lucru judecat cu privire la frauda,

coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare
ale CE:
g) in cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantari din bugetul CE, fumizorul a

fostdeclarat culpabil de incalcarea gravaa contractului carezultatal neexecutarii obligatiilor sale contractuale;
h) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura

saucontrolul furnizorul. cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la
prezentul contract;

i) aparitia oricarei alte incapacitati legale care

j)

sa

impiedice executarea prezentului contract;

furnizorul nu poate furnizagarantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau
asigurarea nueste in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

k) La mornentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situalia de a fi fost condamnat,prin hot6r6re

definitivi aunei

instante judecitoregti, fie persoana, care este membru al organului de administrare, de

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau
de control in cadrul acestuia. se afla in situa{ia de a
com iterea unei il dintre urm
-

itoarele infracliuni

fi fost condam,nati printr-o hot6rdre definitivi;pentru

:

constituirea unui grup infiaclional organizat, astfel cum este previzut prin art. 367 din Legea nr. 28612009 privind

Codul penal. cu modificlrile qi completdrile ulterioare, sau prin dispoziliile corespunzitoare ale legisla{iei penale
a statului

in care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

-infractiuni de coruptie, astfel cum este prev6zut prin ar1. 289-294 din Legea 28612009, cu modificarile

gi

cornpletdrileultenioare, si infractiuni asimilate infracliunilor de corupfie. astfel cum este prevazut prin art. l0-13

din Legea 7812A00 pentru prevenirea. descoperirea qi sanc(ionarea faptelor de coruptie, cu modificlrile qi
completdrile ulrterioare, sau prin dispoziliile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

-infiactiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut prin art. l8l-185 din
Legea nr.78, cu moditlc[rile si completirile ulterioare, sau prin dispoziliile corespunzitoare ale legislaliei penale a

statului in.care of'erlantul/contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
-acte de terorism, astfel cum este previzut prin art.32-35 qi art.37-38 din Legea nr.53512004, privind prevenirea
Sicombaterea terorisrnului, cu modificirile si completirile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunz[toare ale

legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
-spdlarea banilor. astfel cum este prevdzut prin art. 29 din Legea nr.65612002, pentru prevenirea gi sancfionarea

spiliriibanilor precum gi pentru instituirea unor mdsuri de prevenire gi combatere a finan{Irii terorismului,
republicatd, cu modificdrile ulterioare, sau finanfarea terorismului, astfel cum este previzut prin ar0.,36 din Legea
nr.53512004. cu modificdrile qi completirile ulterioare sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislaliei penale a
statului in care ofertantul/Contractantu[, ca operator economic, a fost condamnat,
-

traficul

si

:exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este previzut prin art. 2Og-217 din Legea nr. 2g612009,

cumodificirile ;i completdrile ulterioare,

sau

prin dispoziflile corespunzitoare ale legisla{iei penale a,statului in care

Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
Pagina 11 / 13

32.Comunicari
32.I - ( I ) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa

fie transmisa in

scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii c6t si in momentul primirii.
32.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii

comunicarii.

33.Legea aplicabila contractului

fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
Partileauintelessaincheieazi-prezentulcontractin3exemplare.

33.1 - Contractul va

FURNIZOR,
\'"
> \t.;:.'r}.",

J'

1l

.,

r,-"\''.,'
r, -))1:..'....

ir
-;

-l

SC DANTE INTERNATIONAL SA
Director

\'
,Id

-,.

+;

Contabil,
Chiriac Ancuta
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Contract de furnizare

nr.

I

Preambul I
in terneiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice gi al Hot6rdrii Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
public[/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice, cu modificarile sicompletarile ulterioare

AvAnd in vedere:
Hotar6rea Consiliului Local

al Sectorului 3 nr.434114.09.2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea

Unitatii de Achizitii Centralizate constituite la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti prin Serviciul
Proceduri de Achizitii din cadrul Directiei Investitii si Achizitii

l.Partile contractante

A.

Scoala Gimnaziala

Nr.8l,

cu sediul in Bucuresti, Str. NervaTraian Nr.33, sector 3, cod fiscal 32578712,

avand cont RO39TRE224A650401200530X Trezoreria Sector

3,

reprezentata

prin DIRECTOR

*

Badea

Gheorghita si CONTABIL - Chiriac Ancuta, in calitate de achizitor, prin Unitatea de Achizitii Centralizata
conform H.C.L.S.3 Nr.434l14.09.2019, pe de o parte
si

B. S.C. DANTE INTERNATIONAL SA , cu sediul in Str.Virtutii, nr.l48, Bucuresti, numar de inmatriculare
J40137212002, cod de inregistrare

fiscala RO14399840, seapiircnrag.r'o, cont RO26TREZ7005069XXX00l637

reprezentata prin Director Corporate Codrut Stefan loan , in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2.Definitii
in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract de

achizilie publici - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in

scris intreunul sau mai mulfi operatori economici gi una ori mai multe autoritlli contractante, care are ca obiect
fumizarea de produse gi/sau prestarea de servicii;
b.

achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil fumizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea

integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa./anexele laprezentul contract,
pe carefurnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e.

servicii - serviciile aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizareaproduselor, cum ar fi
transportul, asigurarea, instalarea, 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 c6nd prin procesul de

fabricare,prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut
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T.Executarea contractului
7.1 - contractul intra in vigoare la data semndrii acestuia de citre ambele

pi(i.

S.Documentele contractului

8.l. - Documentele contractului

sunt:

a) p.opunerea tehnica;
b) propunere fi nanciara;

c) caietul de sarcini;

d) detaliu cumpirare directi atribuit6 SICAP;
'g) Hotarirea Consiliului Local al Sectorului

3

nr.434/14.09.2018 privind infiintarea, organizareasi functionarea

Unitatii de Achizitii Centralizate constituite la nivelul Sectorului
'Proceduri de Achizitii din cadrul Directiei lnvestitii si

,3

al Municipiului Bucuresti prin Serviciul

Achizitii;

8.2 - in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice

suntinferioaresaunucorespundcerintelorprevazuteincaietuldesarcini, prevaleazaprevederilecaietuluidesarcini.
8.3 - in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleazaprevederile caietului
de sarcini.

9.Caracterul confidential al contractului

I -(l)opartecontractantanuaredreptul,faraacordul scrisal celeilalteparti:

a)

de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane

impl icate inindepl inirea contractului

b)

;

de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a

contractului, in alt scopdecat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential
si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
2 - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la,contract
daca: a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa

fi fost primita de

Ia cealalta parte

contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemeneadezvalu ire: sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

I

0.Obligatiile furnizorul ui

10.

I - Furnizorul

se

obliga sa livreze achizitorului, si, dupa caz,sa instaleze, produsele definite in prezentul

contract.
10.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele conform contractului si

documentele contractului prevazute la subpct 8. l. din prezentul contract.

10.3-lncazdeneconcordantaintreprevederileprezentului contractsi caietul desarcini, prevaleazacerintele
prevazute in caietul de sarcini.
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l3.Carantia de buna executie a contractului
ii

"

Nu este cazul.

l4.Ambalare si marcare

l4.l

-

(I

) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, faralimitare, la

manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare
si la

precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel
inc6t sa ajunga in
buna stare la destinatia finala.

(2)incazulambalarii greutatilor si volumelor in cutii, furnizorul va luain considerare,

unde este cazul. distanta
:mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare
grea in toate punctele de tranzit.

l4'2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor
vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.
l4'3 - Toate materialele

respecta strict cerintele ce

de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor(paleti

de lemn, foi de protectie, etc) ram6n in proprietatea achizitorului.

I 5. I ncepere, funal iza re, i ntarzieri, sista re
I 5.1

'-

(I

) Fumizoml are obligatia de a fumiza produsele in termenul convenit prin prezentul contract.

(2) ln cazul in care fumizorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului partile
vor stabili de comun
acord prelungirea perioadei de fumizare a produselor.
15.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, fumizorul nu respecta termenul
de fumizare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
fumizare asumate in termenul
de fumizare se face cu acordul partilor, prin act

l5'3 - In afara cazului in care achizitoral

aditional.

este de acord cu o

i

prelungire a termenului de fumizare, orice intarziere in

indeplinirea contractului da dreptul achizitomlui de a solicita penalitati fumizoralui.

l5'4 - Daca pe parcusul derularii contractului achizitoral nu

respecta termenele de plate, acesta are obligatia de a

notifica' in timp util fumizoralui modificarea datei de efectuare a platilor. Modificarea datei de efectuare
a platilor
se face cu acordul ambelor

parti, prin act aditional.

15.5 - Cu exceptia prevederilor clauzelor privind forta majora, o intarziere in efectuarea platilor
da dreptul

fumizoralui de

a

solicita penalitati achizitorului, potrivit prevederilor clauzei 12.

l6.Livrarea si documentele care insotesc produsele

l6.l -

Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectand
datele de
livrare. 16.2'(l) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris,
atat achizitomlui, cat
si, dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor,
cantitatea,
locul de incarcare si locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc
produsele:
a) factura fiscala;
b) avizul de expeditie;

Pagina5/'1

r

-- '''-'!

:kfi

3

.,

'?

Informarea asupra lipsurilor cantitative
sau a deficientelor calitative constatate
se va efectua in momentul livrarii,
in acest sens' intocmidu-se un proces
verbal de constatare semnat de reprezentanti
achizitorului si ai furnizorului,
in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte
semnatara.

17'4 'Daca vreunul dintre produsele
inspectate sau testate nu corespunde
specificatiilor, achizitorul are
sa il respinga' iar furnizorul are
obligatia fara

_T:l'
retuzate; sau

,

amodifica pretur contracturui: a) de a inrocui
produsere

b) de a face toate rnodificarile necesare
pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor
lor tehnice.
l7'5 - Dreptul achizitorului de a inspecta,
de a testa si, daca este necesar, de a respinge
nu va fi limitat sau am,nat
datorita faptului ca produsele au fost inspectate
si testate de fumizor, cu sau fara participarea
unui reprezentant al
achizitorului, anterior livrarii acestora la
destinatia finala.
I 7'6 - Prevederile clauzelor
16' l - I6'5 nu il vor absolvi pe furnizor
de obrigatia asumarii garantiilor sau
de alte
obligatii prevazute in contract.

l8.Asigurari

l8'l

-Furnizorul areobligatiadeaasiguracompletproduselefurnizateprincontractimpotrivapierderii
sau

deteriorarii neprevazute la fabricare, transport,
depozitare si livrare, in functie de termenul
comercial de livrare

oonvenit.

1.9.:Iransport

l9' I - Produsele vor fi livrate conform
termenului DDP (Delivered Duty paid) potrivit
caruia livrarea

se considera
efectuata cand marfa a fost pusa la dispozitia
cumparatorului , in locul convenit cu acesta (conform
prevederilor
documentatiei de atribuire/caietului de
sarcini). vanzatorul are obligatia sa asigure
toate costurile qi riscurile legate
de livrarea marfurilor in locul convenit,
inclusiv taxe vamale, atat de export cat
si de import la locul de destinatie,
precum gi alte taxe si spete legate
de irnport.

20.Servicii
20'

l - Pe l6nga

furnizarea efectiva a produselor, furnizorul
are obligatia de a presta si serviciile
accesorii fumizarii
produselor, fara a modifica pretul
contractului.

20'2 - Furnizorul are obligatia de a presta
serviciile, pentru perioada de timp convenita,
cu conditia ca aceste
servicii sa nu elibereze furnizorur de nici
o obrigatie de garantie asumata prin contract.
2l.Piese de schimb

2l

'l

'Futnizorul are obligatia de

a furniza piese de schimb fabricate
sau livrate de catre acesta, dupa expirarea
perioadei de garantie- contra cost,
inbazaunor contracte viitoare.
(se precizeaza modul de furnizare
a pieselor de schimb, precum si durata
viitoarelor contracte)
2l '2' - in perioada de garantie a produselor
furnizorul are obligatia de a furniza piesele
de schimb si .
subansamblurile care se defecteaza.

2l '3 - in eventualitatea in care a incetat
fabricarea de piese de schimb, furnizorul
are obligatia;

a) de a notifica in avans (cu cel putin g0
de zile) achizitorului, pentru a permite
acestuia sa cumpere piesele
necesare; si
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(2)Furnizorul este pe deplin raspun zator fatade
achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(3)Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatade
fumizor de modul in care isi indeplineste partea sa din
conhact'(4) Fumizorul are dreptul de a pretinde daune-interese
subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

24'4' Fumizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca
acesta nu si-a indeplinit partea

sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului
si va fi notificata achizitorului.
Inlocuirea"/implicarea subcontractantilor de catre fumizor
in perioada de implementare a contractului se realizeaza
cu acordul autoril.atii contractante.

Noii subcontractanti au obligatia;
prezenta o declaratie pe propria raspundere prin
care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini
si
' apropunerii tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
-de a transmite certificatele si alte documente necesare
pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
si
aresurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare
in contractul de achizitie publica.
obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice
obiectul contractului de subcontractare anterior.
obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine
produsele fumizate de catre subcontractantul
initial si nici valoarea aferenta acestora.
- de a

.;.;

.,.

Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe
durata executarii contractului, cu conditia ca
nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare
substantiala a contractului de achizitie publica in

art.22l din Legea 98/2016.

conditiile

24'5' Achizitorul

are obligatia de a solicita prezentareacontractelor incheiate
intre contractant si subcontractantii
declarati ulterior, care sa contina obrigatoriu, cer putin
urmatoarere eremente:
-

activitatile ce urnteaza a fi subcontractate;

-numele' datele de contact, reprezentantii legali ai noilor
subcontractanti;- valoarea aferenta prestatiilor noilor
subcontractanti.

24'6'

contractele mentionate la art.24.4 si declarative mentionate la24.6vor
fi prezentate cu cel putin I5 zile
inainte demomentul inceperii executarii lucrarilor/prestarii
serviciilor de catre

noii subcontractanti.

'

Nu reprezinta o modificare substantiala asa cum este aceasta
definita la art.22l din Lege, in conditiile de
laart.24.3 alin. (l) pet. b., daca se indeprinesc urmatoarele
conditii cumulative:

24'7

- introducerea unui nou subcontractant nu
are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare
sau in privinta
aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;

- introducerea unui nou subcontractant nu modifica
pretul contractului dintre autoritatea contractanta si
contractant;
- introducerea unui nou subcontractant este
strict necesara pentm indeplinirea contractului de achizitie publica;

-'prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat
caracterul general al obiectului contractului de
achizitie publica. fapt ce presupune ca scopul contractului, precum
si indicatorii principali ce caracterizeaza
rezu ltatu I respecti vu u i contract raman nem od
ifi cati.
I

24'8' lncazulin care un contract
de la art' 24'3 alin'

(l)

de subcontractare este denuntat

unilateral/reziliatde catre una din parti, in conditiile

pet. c., contractantul are obligatia de a prelua partea/partile
din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu
un nou subcontractant.
,
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e) furnizorul se alla in culpa profesio
nala gravace poate

o poate-iustifical

fi dovedita prin orice mijroc

de proba pe care achizitorul

f) impotriva furnizorului

a fost pronuntata o hotar6re avdnd
autoritate de lucru judecat cu privire
Ia frauda,
coruptie' implicarea ?ntr-o organizatie
criminala sau

orice alta activitate ilegala in dauna intereselor
financiare

ale CE;

unei alte proceduri de achizitie sau procedura
de acordare a unei finantari din bugetur
cE, furnizorur a
de incalcarea grava a contractului carezultatar
neexecutarii obrigatiiror sale contractuare;
tt)1e loc orice modificare organizationala
care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura
saucontrolul f'urnizorul, cu exceptia
situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la
prezentul contract;

:iot:' culpabil
": rostdeclarat

i) aparitia oricarei alte incapacitati legale care
sa impiedice executarea prezentului
contract;

j)

furnizorul nu poate futnizagarantiile
sau asigurarile solicitate, sau persoana
care furnizeaza garantia sau
asigurarea nueste in masura sa isi indeplineasca
angajamentele;

k) La mornentul atribuirii Contractului'
fie contractantul se afla in situatia de a
fi fost condamnat,prin hotir6re
definitivd aunei instanfe judecitoregti,
fie persoana, care este membru al organului
de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic ori are putere de reprezentare,
de decizie sau
de control in cadrul acestuia. se afla
in situafia de a fi fost condanrnati printr-o
hotdrare definitivi,pentru
com iterea uneia d intre urnr6toarele
infracfiuni :
-

constituirea unui grup infraclional organizat,astfel
cum este previzut prin art. 367 dinlegea
codul penal' cr"r modificdrile qi completdrile
ulterioare, sau prin dispoziliile corespunzitoare

nr. zg6l2oogprivind

ale legislafiei penale
statului in care ofertantur/contractantur,
ca operator economic, a fost condamnat,
-infractiuni de corup{ie' astfel cum
este prevazut prin art. 2gg-2g4 din Legea
2g6/20og,cu modificdrile si
cornpletrrileulterioare' si infractiuni asimilate
infracfiunilor de corup{ie. astfel cum este
prevdzut prin art. l0-r3
'din Legea 7sl200o pentru prevenirea, descoperirea gi sancfionarea
a

faptelor de corupfie, cu rnodific.rile
;i
conlpletdrile ulterioare' sau prin dispoziliile
corespunzitoare are regisraliei penare
a staturui in care

Ofertantul/Contractantul, ca operator economic,
a fost condamnat,
-infractiuni impotriva intereselor financiare
ale Uniunii Europene,

astfer cum este prev6zut prin art. rgl-rg5
din
Legea nr'78' cu modiflcirile
9i completirile ulterioare, sau prin dispoziliile corespunzitoare
ale legislagiei penale a
statului in care ofertantur/contractantur,
ca operator economic, a fost condamnat,

-actedeterorism'astfel cumesteprevazutprinart.32-35;i
art.37-3gdinLegea nr.535/2004,privindprevenirea
sicombaterea terorisrnului' cu modificrrile
gi completrrile ulterioare, sau prin dispoziliile

corespun zdtoare ale
Iegisla{iei penale a statului in care
ofertantul/contractantur, ca operator economic,
a fost condamnat,

-spilarea banilor' astfel cum este prevezut
prin art. 29 din Legea nr. 656/2002,pentru
prevenirea si sanc[ionarea
spdlariibanilor precum
;i pentru instituirea unor masuri de prevenire qi combatere

a finan16rii

terorismului,

republicatS' cu modificdrile ulterioare,
sau finanfarea terorismului, astfer cum
este previzut prin art. 36 din Legea
nr' 535/2004' cu modificarile 5i completirile
ulterioare sau prin dispoziriire corespunzitoare
ale legislafiei penale a
statului in care ofertantur/contractantur,
ca operator economic, a fost condamnat,
-traficul $i ;exploatarea persoanelor vulnerabile,
astfel cum este prevdzut prin art. 20g-217
din Legea

cumodificirile

qi

completirile ulterioare,

nr.2g6/200g,

sau

prin dispoziliile corespunzitoare are
legisraliei penale

ofertantur/contractantul, ca operator economic,
a fost condamnat,

a

staturui in care
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32.Comunicari

32'l - (l) orice comunicare intre parti,
referitoare
scris.

(2) orice document scris trebuie
?nregistrat at6t

:;-:;:'icarile

?n

Ia indeprinirea prezenturui
contract,
-.-._vrr trebuie
arluur! Jq
sa

fie transmisa in

momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

intre parti se pot face si prin telefon,
fax sau e-mair cu conditia confirmarii
in scris a primirii

33.Legea aplicabila contractului
33.1 - Contractul va

fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Partile au inteles sa incheie azi

contract in 3 exemprare.

ACHIZITOIT.
Scoala Gimnaziarla

lr

SC DANTE

Director.
Badea Gh

FURNIZOR,

-prezentul

**i
-oo
?

d

tI
I

ONAL SA

Director

I

Contabil,
Chiriac Ancuta
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