
Vel Iritar S.A.Contract de furnizare
1) data ( (c .e, \ 'z r,_[n registra re
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In terneiul Legri nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificirile gi complet[rile ulterioare, a
Hotdririi 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziiie pubtici/ acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile
publice, cu modificirile $i completerile ulterioare, a intervenit prezentul contract de fumizare de
produse, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIA.LA A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SCdiUI iN PitEgti,
str. Republicii, nr. I l78, bloc D5B, parter, telefon 0372030420, fax 03j2030421, cod fiscal 27302116,
cont RO92TREZ24A68l 100200301X, deschis la Trezoreria Statului, reprezentati prin domnul'

. - Director Executiv, in calitate de achizitor pe de o parte,

fr

vEL PITAR s.A., cu sediul in Rimnicu vdlcea, Strada Timiq, nr. 22, jud.valcea, terefon
0740259502, numrr de inmatriculare J38122112007, cod fiscal Ro2l22go9l, cont
RO72TRIIZ67l5069XXx004353, deschis la Trezoreria Municipiului R6mnicu V6lcea, reprezentati
prin -, _ --^ -- 

jor Executiv, in calitate de fumizor, pe de altl parte.

Art.z. Delinilii
a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris

intre unul sau rriar mulli operatori economici gi una ori mai multe autoritetri contractante, care are ca
obiect execulia de lucriri, fumizarea de produse sau prestarea de servicii;

b) achizitor Si furnizor - pdr\ile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) prelul contractului - preful pletibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integralA gi corespunzS.toare a tuturor obligaiiilor asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maqinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa./anexele la

prezentul contract, pe care fumizoruI se obligi, prin contract, sd le fumizeze achizitorului;
e) servicii - servrcii aferente livr[rii produselor, respectiv activitdli legate de fumizarea produselor,

cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea in func{iune, asistenla tehnici in perioada de

garanlie $i orice alte asemenea obligalii care revin furnizorului prin contract;
f) standarde - standardele, reglementlrile tehnice sau altele asemenea, previzute in Caietul de

sarcini qi in propunerea tehnicd:
g) forSa majord - un eveniment mai presus de controlul pa(ilor, care nu se datoreazl gre$elii sau

vinii acestora, care nu putea fi previzut in momentul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aparute ca urmare a unei
carantine, embargo. enumerarea nefiind exhaustivi ci enunliativi. Nu este considerat fo(i majord un
eveniment asemenea celor de mai sus, care, lEri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligaliilor uncia din pa4i;
h) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

Art.3. Interpretdre
3.1. in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include

fonna de plural 9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice refenre la zlle rey,rezintd zile calendaristice dac[ nu se specifici
in mod drfcrit.
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Clauzc obligatorii

Art.S, Prelul conlraclului
Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prepl produselor livrate este de 19102.5 lei

Iirn TVA, la care se adaugi TVA in valoare de 1719,23 lei, rezultind un prel total de 20821 ,73 tei.

Art 6. Durala coalractului
Prezentul contract se deruleazl de la data de 06'01'2020 pantr la data de 31.12.2020

Art.7. Documentele contrrctulul
Documentele anexd la contract sunt:

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) orice alte documente care descriu produsele, principiul si procedurile de obtinere a acestora

(documentele aferente mijloacelor de transport autorizate sanitar-veterinar carc se vor utiliza

pentru livrarea produselor).

d) anexa A

Art.E. Obligafiile furnizorului
8.1 . Fumizorul se obligtr si fumizeze produsele care fac obiectul prezentului contract, la termenele Ei

cantitelile menfionate prin comand{ cu respectarea specificaliilor din caietul de sarcini, ofe(a tehnici

9i oferta financiari.
8.2. Fumizorul este pe deplin responsabil pentru produsele livrate in conformitate cu prevederile din

caietul de sarcini, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de

caliratea produselor, de siguranta tuturor operatiunilor si procedeelor tehnologice utilizate, cat si de

calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

8.3. Fumizorul se obliga sa asigure calitatea gi conformitatea produselor livrate cu respectarea

normelor legale in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, proteclia mediului, proteciia muncii,
reglementlrile referitoare la ambalarea, etichetarea, marcarea, garanlia, conformitatea, calitatea gi

caracteristicile produselor, prccum 9i orice alttr obligalie care, conform legii gi prezentului contract,
este in sarcina sa.

8.4. Fumizorul se oblig6 si prezinte in momentul incheierii prezentului contract, toate autorizaliile,
avizele gi documentele legale la zi, referitoare la dreptul de comercializare, distribulie, transport, dupe
caz.

8.5 Fumizorul se obligtr si fumizeze produsele in termen de maxim 48 de ore de [a lansarea comenzir
de ctrtre achizitor cu exceptia comenzilor transmise in zilele de vineri, a ctrror livrare se va efectua in
maxim 72 de ore.

8.6. Nelivrarea produselor in cantitatea si caracteristicile solicitate in contract, in termenul stabilit la
pcl. 8.4 se considera automat negatie.

8.7. Nesemnarea de catre furnizor a contractului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la
t ansmiterea invitatiei pe email sau fax se considera automat negatie.
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Art 4, Obieclul coatroclului
4.1. Fumizonrl se obligl sl fumizeze: ALMENTE PENTRU ll CRE$E DIN MUNICIPIUL
plTEgTl - Lotut nr.{ PRODUSE DE PANIFICATIE, previlzute in anexa A, in perioada conveniti 9i

in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract, pe bazi de comandi ferml, in func1ie de

necesit5li.
4.2. Achizitorul se obligl si achizi;ioneze, respectiv sI cumpere 9i si pltrteasctr prelul convenit in

prezentul contract.
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8.8. Fumizorul se obliga sa fumizeze produsele cu un ternen de valabilitate de minim 70o/o din
termenul de valabilitate dat de producator si inscris pe ambalaj.
8.9. Fumizorul se obligi sd despigubeasc6 achizitorul impotriva orictrror:

a) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezulte din inctrlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalafiile sau

utilajele folosite pentru sau in legarurtr cu produsele achizilionate, $i
b) daune-interese. cosruri, taxe Si cheltuieli de orice nature, aferente, care rezulti din nerespectarea

clauzelor contractuale.

Art.9. Obligaltlle achizitorului
9,1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre fumizor in termen de cel muh 45
(patruzecisicinci) zile de la emiterea facturii.
9,2. Achizitorul are obligatia de a face receptia produselor fumizate in termenul convenit prin
formularul de comandi.
9.3. Achizitorul se obliga sa efectueze plata catre fumizor, exclusiv sub conditia indeplinini de catre

acesta in mod corespunzator a obligatiilor contractuale, acceptate de catre achizitor.
9,4. Achizitorul prin responsabilii desemnati, are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele

mentionate fumizate pentru conformitatea Ior cu specificatiile din propunerea tehnicl gi caietul de

sarcini. Orice produs neconform, va fi refuzat la receplie, iar produsul refuzat se va inlocui de cltre
fumizor in maxim 2 ore de la livrarea initialtr.
9.5. Achizitorul se obliga sa stabileasca si sa Eansmita fumizonrlui comenzi ferme (care cuprind
canlitat i/produse achizitionate si termene limito de livrare), iar eventualele modificari vor fi
comunicate inainte ca ele sa devina operante.

Art.l0. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabilil a obligafiilor
t0,1. - in cazul in care, din vina sa exclusivi, furnizorul nu reugeste si-gi indeplineasci obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul va calcula $i factura penalite$ in cuantum de 0,1% pentru

fiecare zi de intirziere din prelul contractului, pdni la indeplinirea efectivl a obligaliilor.
t0,2. - in cazul in care achizitorul nu igi onoreazE obligaliile in termenul previzut ta punctul 9.1, atunci

acestura ii revine obligalia de a pl6ti, ca penalitefi, o sumtr echivalente cu 0,1% pe zi din plata

neefectuati.

10.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pi4i, in mod
culpabil si repetat. di dreptul pe(ii lezate de a considera contractul reziliat de drept qi de a pretinde
plata de daune-interese.

10.4. - Achizitorul i5i rezervi dreptul de a renun[a la contract, printr-o notificare scristr adresatii

prestatorului, Eri nici o compensalie, dace acesta din urmi dtr faliment, cu condilia ca aceasti anulare

si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la acliune sau despigubire pentru fumizor. in acest caz,

fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corcspunzetoare pentru partea din contract indeplinit{
pini la data denuntirii unilaterale a contractului.

Clauze sPecilice

Art.l l. Recepfie, inspeclii Si teste
ll,l, - Achizitorul are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu

specrticaliile din anexa/anexele la contract.

I 1.2. - Rcceplia cantitative gi calitativd se va face la destinalia finali a produselor.

11.3. - Daci vreunul din produsele receplionate nu corespunde din punct de vedere al cantitnfii $i
calitilii. achizitorul are dreptul sl-l respingtr, iar furnizorul are obligalia, f6rtr a modifica prepl, de a

inlocui produsele refuzate. in termen de maxim 2 ore de la sesizare.
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11.4. - Prevederile clauzelor I l.l-l1.3. nu il vor absolvi pe fumizor de obligalia asumirii garanliilor

sau altor obligalii previzute in contract.

Art.l2. Ambahre gi marcrre
12.1. (l) Fumizorul are obligalia de a ambala produsele pentru ca acestea se face fale, firi limitare, la

manipularea durl din timpul transportului, tranzitului qi expunerii la temperaturi extreme, la soare 9i la

precipita$ile care ar putea str apare in dmpul transportului 9i depozitirii in aer liber, in a5a fel incit si

ajungl in bun[ stare la destinalia finali.
(2) in cazul ambaldrii greute$lor Si volumelor in formi de cutii, fumizorul va lua in considerarc.

unde este cazul, distanta mare pentr la destinalia final5 a produselor 5i absenla facilittrlilor de

manipulare grea in toate punctele de tranzit.

12.2, Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict

cerintele ce vor fi special prevezute in contract.

Art.l3. Livrrrer $i documentele care insot$c produsele

13.t, Fumizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, pe baza de

comandi ferm5, in functie de necesitatile achizilorului.

13.2, Certificarea de citre achizitor a faptului ce produsele sunt conforne 9i au fost livrate panial sau

total se face dup6 recep$e, prin semnarea de primire de cetre reprezentantul autorizat al acesruia, pe

documentele emise de fumizor pentru livrare.

13.3, Livrarea produselor se considera incheiati in momentul in care sunt indeplinite prevederile

clauzelor cu privire la receplia produselor.

13,4. (l) Documentele care insotesc livrarea:

a) factura fiscala sau avizul de insolire a mlrfii, dupd caz;

b) certificat de calirate gi conformitate sau declaralie de conformitate, semnata, ltampilate 9i

datati, emisi de fumizor.
t3.5. Transportul produselor va fi asigurat de c6tre fumizor cu mijloace de transport autorizate sanitar-

veterinar. Documentele aferente mijloacelor de transport care se vor utiliza pentru livrarea produselor'

sunt anexl la contract.

13,6. Nu se vor efectua liwtrri decit cu mijloacele de transport pentru care s-au depus documentele

anextr la prezentul contract. Mijloacele de transport in care se vor efectua livririle, se vor menline

curate gi igienizate, iar achizitorul are dreprul, ca prin reprezentanii sii, si inspecteze in momentul

lirririi mijloacele respective.

Art.l4. Periosda de grranfie ecordrttr produselor

l4.l Fumizonrl are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt in penoada

de valabilitate, conform conditiilor prevazute in Caierul de sarcini. iar garantia acordata

produselor este conforma caracteristicilor tehnicc specificc ale produselor.

14,2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat fumizorului, in scris, orice plangere

sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

14.3 La primirea unei astfel de notificari, fumizorul are obligatia de a inlocui produsul

in perioada convenita, fara coshrri suplimentare pentru achizitor.

Art, 15. Ajustrrea pretului contrrctului
Prelul contractului este ferm.

Art.l6, Subcotrtrrctanfi
Nu este cazul
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Art.l7. Amendamente
17.1, Pi4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, in cazul aparilici unor circumstanle care nu au putut fi
prevezute la data incheierii contractului.
17,2. Orice modificare a contracului care nu respecte prevederile prezentului contract gi ale lcgislaliei
in vigoare, va fi consideratd nul6 de drept.

Art,l8. Intirzieri in indeplinirea contractului
18.1. Fumizorul are obligalia de a indeplini contractul de fumizare in perioada conveniti.
1E.2. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de exccutie, orice
int6rziere in indeplinirea contractului dtr dreprul achizitorului de a solicita penalitiili fumizorului.

Art.l9. Modalitrti de incetare s contractului
t9.l Achizitorul igi rezervi dreptul de a denunla unilateral contractul de fumizare, in cel mult 30 de
zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevezute la data incheierii contractului $i care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga mtrsurl incet indeplinirea contracului respectiv ar
fi contrari interesului achizitorului.
19,2 Neindcplinirea culpabila si repetata (de cel mult 2 ori) a obligatiilor asumate prin prezenrul
contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fara
intervcntia instantei si fara punere in intarziere.
I9.3 Achizitorul isi rezerva dreprul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
fumizorului. fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru fumizor. In acest caz,
fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
19.4. Contractul poate inceta si prin rezilierea de catrc autoritatea contractanta ca urmare a

neindcplinirii de trei ori, di citre fumizor, a obligaliilor prevezute la art 8.5 - 8.9.

Art.2{}, Forla majori
20.1. l'o4a rnajori este constatate de o autoritate competente.
20.2. Fo(a majori exonereazn peffle contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contrac!. pe toate perioada in care aceasta actioneaze.

20.3. indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo4ei majore, dar f6r6 a
prejudicia dreprurile ce li se cuveneau pl4ilor pdni la apariqia acesteia.

20.4. Partea contractante care invoci fo4a majori are obligalia de a notifica celeilalte peqi, imediat gi

in mod complet, producerea acesleia gi si ia orice misuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecinlelor,

20.5. Dacn foqa majori aclioncaze sau se estimeaze ci va acliona o perioadi mai mare de 6 luni,
fiecare partc va avea dreptul si notifice celeilalte pe4i incetarea de plin drept a prezentului contract,
IIri ca vreuna din pe(i sI poati pretinde celeilalte daune-interese.

.\rt.2 l. Solufionarea litigiilor
21.1. Achizitorul 9i fumizorul vor depune toate efomrile pentru solutionarea pe cale amiabili a

oriclrui diferend ivit intre ei in cadrul sau in legltur[ cu executarea contractului.
2t.2. in sirualia in care acesl lucru nu este posibil, pe4ile se pot adresa instanlelor judecitoregri
compctentc din Rominia.

..1rt.22 Limba care guverneaztr contractul
Limba care guvemeazi contractul este limba rom6ni.
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Art.23. Comuniciri
23.1. (1) Orice comunicare intre plrfi, referitoare la executarea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisi in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cdt gi in momentul
primirii.
23.2. - Comunicdrile intre pi(i se pot face qi prin telefon, telegramS, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmirii in scris a primirii comunicini.

Art.24. Legea aplicabill contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Prezentul contract s-a incheiat astizi
pentru fiecare parte.

, in doui exemplare, cdte unul

ACHIZITOR FURNIZOR,
VEL PITAR S.A.TENTA SOCIALAD
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