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in temeiul Legii nr. g8l2o16 privind achiziliile publice, cu modificirile 5i completarile ulterioare, a

Hotiririi 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achiziJie publicd./ acordului-cadru din Legea rtr. 9812016 privind achiziliile

publice, cu modificirite qi completlrile ulterioare, a intcrvenit prezentul contract de fumizare de

produse, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIAIA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in Pitegti,

str. Republicii, nr.1 l78, btoc D5B, parter, telefon 0372030420, fax 0312030421, cod fiscal 27302116,

cont RO92TREZ24A68l 100200301X, deschis la Trezoreria Statutui, reprezentate prin domnul

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

$l

a vEL PITAR S.A., cu sediul in Ramnicu Vilcea, Strada Timiq, nr. 22, jud.vilcea, telefon

O7 40259502, numdr de inmatriculare J3812211200'7, cod fiscal P(O21229091, cont

RO72TF{EZ6T 15069XXX004353, deschis [a Trezoreria Municipiului Rimnicu Vdlcea, reprezentat[

prin i ,xecutiv, in calitate de fumizor, pe de alti parte'

Art.z. Delinilii

^) 
contract - contractul cu titlu oncros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris

intrc unul sau mai mulli operatori cconomici gi una ori mai multe autoriteli contractante, care are ca

obiect execulia dc lucrdri, fumtzarca de produse sau prestarea de servicii;

b) achizitor Si fitrnizor - pl4ile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract,

c) prelut controctului - prclul platibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integra16 gi corespunzdtoarc a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

dj produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa./anexele la

prezentul contract, pe care furnizorul se obligd, prin contract, sd le fumizeze achizitoruluil

e) servicii - servicii aferente livrdrii produselor, respectiv activitili legate de fumizarea produselor,

O cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea in func1iune, asistenla tehnici in perioada de

garan{ie gi orice alte asemenea obligalii care revin furnizorului prin contract;

f) srandarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea, previzute in Caietul de

sarcini gi in propunerea tehnicd;

g) forla mojord - un eveniment mai presus de controlul pirlilor, care nu se datoreaze greqelii sau

vinl acestora, care nu putea fi prevlzut in momentul incheierii contractului 9i care face imposibill

executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,

revoluJii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriciii apirute ca urmare a unei

carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivl ci enunliativd. Nu este considerat fo46 majori un

eveniment asemenea celor de mai sus, care, fera a crea o imposibititate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligaJiilor uneia din pi4i;
h) zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

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

forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context'

3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zlle reprezintd zile calendaristiqe dacA nu se specifici

in mod diferrt. I
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Clauze obligatorii

Art.4. O biect ul contracl u I ui
4.1. Fumizorul se obligi sd fumizeze : ALIMENTE PENTRU 11 CRE$E DIN MUNICIPIUL
PITE$TI - Lotul nr.4 PRODUSE DE PANIFICATIE, prevazute in anexa A, in perioada convenite $i

in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, pe baza de comand[ ferm5, in funcJie de

necesitS!i.

4.2. Achizitorul se obligd sd achizilioneze, respectiv sd cumpere 9i si pldteascd preful convenit in
prezentul confiact.

Art.S. Prelul contraclului
Preful convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful produselor livrate este de 17653 lei

Iiri TVA, la care se adaugi TVA in valoare de 1588,77 lei, rezultdnd un pretr total de 19241,77 lei.

Art.7. Documentele contractului
Documentele anexl 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 attorizate sanitar-veterinar care se vor utiliza
pentru livrarea produselor).

d) anexa A

Art.8. Obligafiile furnizorului
8.1. Fumizorul se obligd sd fumizeze produsele care fac obiectul prezentului conhact, la termenele 9i

cantitdlile menlionate prin comandl, cu respectarea specifica(iilor din caietul de sarcini, oferta tehnica

gi oferta financiard.

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

calitatea 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, proteclia muncii,

reglementdrile referitoare la ambalarea, etichetarea, marcarea, garanlia, conformitatea, calitatea 9i

caracteristicile produselor, precum gi orice altd obliga{ie care, conform legii qi prezentului contract,

este in sarcina sa.

8.4. Fumizorul se obligd sd prezinte in momentul incheierii prezentului contract, toate autorizaliile,

avizele qi documentele legale la zi, referitoare la dreprul de comercializare, distribulie, transport, dupi

caz.

8.5 Fumizorul se obligi si fumizeze produsele in termen de maxim 48 de ore de la lansarea comenzii

de citre achizitor cu excep{ia comenzilor transmise in zilele de vineri, a clror livrare se va efectua in

maxim 72 de ore, iar intervalul orar de livrare este: 6sg - 9gs.

8.6. Nelivrarea produselor in cantitatea si caracteristicile solicitate in contract, in termenul stabilit la

pct. 8.4 se considera automat negatie.

8.7. Nesemnarea de catre fumizor a contractului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la

transmiterea invitatiei pe email sau fax se considera automat negatie.
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Art.6. D urala contractului
Prezentul contract se deruleazd de [a data de 01.02.2021 pdnd la data de 31.12.2021.



8.8. Fumizorul se obliga sa fumizeze produsele cu un termen de valabilitate de minim 70% din
termenul de valabilitate dat de producator si inscris pe ambalaj.
8.9. Fumizorul se obligd si despigubeasci achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii Ei actiuni in justilie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau

utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizirionate, Si

b) daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice naturd, aferente, care rezultd din nerespectarea

clauzelor contractuale.

Art,9. Obligafiile achizitorului
9.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre fumizor in termen de cel mult 45
(patruzecisicinci) zile de la emiterea facturii.
9.2. Achizitorul are obligatia de a face receptia produselor fumizate in termenul convenit prin
formularul de comandd.

9.3. Achizitorul se obliga sa efectueze plata catre fumizor, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre

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

mentionate fumizate pentru conformitatea lor cu specificatiile din propunerea tehnici 9i caietul de

sarcini. Orice produs neconform, va fi refuzat [a receplie, iar produsul refuzat se va inlocui de cdtre

fumizor in maxim 2 ore de la livrarea iniliald.
9.5. Achizitorul se obliga sa stabileasca si sa transmita fumizorului comenzi ferme (care cuprind
cantitati/produse achizitionate si termene limita de livrare), iar eventualele modificari vor fi
comunicate inainte ca ele sa devina operante.

Art.10. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabill a obligafiilor
10.1. - in cazul in care, din vina sa exclusivI, fumizorul nu reu;este sd-9i indeplineascd obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul va calcula gi factura penalitdli in cuantum de 0,1% pentru
frecare zi de intirziere din pretul contractului, pAnd la indeplinirea efectivi a obligatiilor.
10.2. - in cazul in care achizitorul nu igi onoreazi obligatiile in termenul prevdzut la punctul 9.1, atunci
acestuia ii revine obligalia de a pldti, ca penalitili, o sumd echivalentd cu 0,1% pe zi din plata
neefectuatd.

10.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre p[4i, in mod
culpabil si repetat, di dreptul pdrfii lezate de a considera contractul reziliat de drept qi de a pretinde
plata de daune-interese.

10.4. - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renuntra la contract, printr-o notificare scrisd adresati
prestatorului, lIrd nici o compensafie, daci acesta din urmd di faliment, cu condilia ca aceastd anulare
si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despigubire pentru fumizor. in acest caz,
fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd
pdni la data denunlhrii unilaterale a contractului.

Clauze speciJice

Art.11. Recep(ie, inspecfii gi teste
11.1. - Achizitorul are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu
specificaliile din anexa./anexele la contract.
11.2. - Receptia cantitativa gi calitativi se va face la destinafia finali a produselor.
11.3. - Dac[ vreunul din produsele recepiionate nu corespunde din punct de vedere al cantitdlii 9i
calitdlii, achizitorul are dreptul sdJ respingi, iar furnizorul are obligalia, fErd a modifica pretul, de a
inlocui produsele refuzate, in termen de maxim 2 ore de la sesizare.
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Art.12. Ambalare qi marcare
12.1. (1) Fumizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea se facd fald, fErI limitare, la
manipularea durd din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la soare qi la
precipitatiile care ar putea se apare in timpul transportului 9i depozitdrii in aer liber, in aga fel incdt si
ajungi in bund stare la destinalia finald.

(2) in cantl ambaldrii geutililor qi volumelor in formi de cutii, fumizorul va lua in considerare,

unde este cazul, distanla mare pind Ia destinaJia finalI a produselor qi absenta faciliti;ilor de

manipulare grea in toate punctele de tranzit.
12.2. Ambalarea, marcarea si documentalia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict

cerin{ele ce vor fi special previzute in contract.

Art,l3. Livrarea qi documentele care insofesc produsele
13.1. Fumizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, pe baza de

comandd fermi, in functie de necesitatile achizitorului.
13.2. Certificarea de citre achizitor a faptului cd produsele sunt conforme $i au fost livrate partial sau

total se face dupi receplie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe

documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.3. Livrarea produselor se considerd incheiati in momentul in care sunt indeplinite prevederile

clauzelor cu privire la recepJia produselor.

13.4. (i) Documentele care insotesc livrarea:

a) factura fiscala sau avizul de insotire a mdrfii, dupd caz;

b) certificat de calitate gi conformitate sau declaralie de conformitate, semnate, gtampilatd gi

datati, emisd de fumizor.
13.5. Transportul produselor va fi asigurat de cdtre fumizor cu mijloace de transport autorizate sanitar-

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

sunt anexe la contract.
13.6. Nu se vor efectua livrdri decit cu mijloacele de transport pentru care s-au depus documentele

anexi la prezentul contract. Mijloacele de transport in care se vor efectua livririle, se vor mentine

curate gi igienizate, iar achizitorul are dreptul, ca prin reprezentantii s5i, si inspecteze in momentul

livrdrii mijloacele respective.

Art.14. Perioada de garan{ie acordati produselor
14.1 Fumizorul are obligatia de a garanta ca produsele fumizate prin contract sunt inperioada

de valabilitate, conform conditiilor prevazute in Caietul de sarcini, iar garantia acordata

produselor este conforma caracteristicilor tehnice specifice 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 costuri suplimentare pentru achizitor.

Art.15. Ajustarea prefului contractului
Prelul contractului este ferm.

Art.l6. Subcontractan(i
Nu este cazul

11.4, - Prevederile clauzelor 11.1-11.3. nu il vor absolvi pe fumizor de obligaJia asumdrii garantiilor

sau altor obligalii prevezute in contract.

4



Art.l7. Amendamente
17.1. P[4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional, in cazul apariliei unor circumstanle care nu au putut fi
prevAzute la data incheierii contractului.
17.2, Oice modificare a contractului care nu respecte prevederile prezentului contract 9i ale legislaliei
in vigoare, va fi considerati nuld de drept.

Art.18. IntArzieri in indeplinirea contractului
18.1. Fumizorul are obligalia de a indeplini contractul de fumizare in perioada conveniti.
18.2. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice

intirziere in indeplinirea contractului di dreptuI achizitorului de a solicita penalitali fumizorului.

Art.l9. Modalitati de incetare a contractului
19.1 Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul de fumizare, in cel mult 30 de

zlle de la aparilia unor circumstantre care nu au putut fi prevezute la data incheierii contractului $i care

conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga mlsuri incAt indeplinirea contractului respectiv ar

fi contrari interesului achizitorului.
19.2 Neindeplinirea culpabila si repetata (de cel mult 2 ori) a obligatiilor asumate prin prezentul

contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fara

interventia rnstantei si fara punere in intarziere.

19.3 Achizitorul isi rezerva dreptul 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. ln 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. Contracrul poate inceta si prin rezilierea de cdtre autoritatea contractanta ca urrnare a

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

Art.20. For{a majorl
20.1. Fo4a majore este constatatd de o autoritate competentd.

20.2, Forla majord exonereazil pd4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toate perioada in care aceasta actioneaz6.

20.3. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar flri a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pdnd la aparilia acesteia.

20,4, Partea contractant[ care invocd fo(a majord are obligatia de a notifica celeilalte p[4i, imediat 9i

in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mlsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecinJelor.

20,5. Dacd fo4a majorA aclioneazd sau se estimeazd c[ va ac]iona o perioadl mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte p5(i incetarea de plin drept a prezentului contract,

firi ca vreuna din pd(i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art.2 1. Solufionarea litigiilor
21.1. Achizitorul 9i fumizorul vor depune toate eforturile pentru solulionarea pe cale amiabili a
oriclrui diferend ivit intre ei in cadrul sau in leg[turd cu executarea contractului.

21.2. in situalia in care acest lucru nu este posibil, pA{ile se pot adresa instanJelor judecdtoregti

competente din RomAnia.

Art.22 Limba care guverneazi contractul
Limba care guvemeazd contractul este limba romAn[



Ar1.23. Comuniciri
ZJ.i, tfl Orice comunicare intre pi(i, referitoare la executarea prezentului contract, trelrulc sa Ile

transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul

primirii.
23.2..Comunicirileintrepa(iSepotfacegiprintelefon,telegram[,telex,faxsaue-mailcucondilia
confirmlrii in scris a primirii comunicdrii'

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

Prezentul contract s-a incheiat asrdzi " l 'b ': 

' 
::":''?J"' i' doui exemplare' cdte unul

pentru fiecare Parte.
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