
lr'll zl ot.2a)J*1( L- Contract de furnizare
ttf data ZJ ! I triQ in r. ,,t

in temeiul Legii nr. 9Sl2Ol6 privind achizifiile publice, cu modificdrile qi completlrile
ulterioare, a Hotlririi 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare Ia atribuirea contractului de achizilie publici/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziliile publice, cu modificlrile gi completirile ulterioare, a intervenit prezentul contract de

fumizare de produse, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCTAIA A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SEdiUI iN Pitcgti,

str. Republicii, nr.1 I 78, bloc D5B, parter, telefon 0372030420, fax 0372030421, cod fiscal 27302116,
cont RO92TREZ24A681 100200301X, deschis la Trezoreria Statului, reprezentatd prin domnu'

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

$r

COVALACT S.A., cu sediul in Sfhntu Gheorghe, str- Lunca Oltului, nr.1, jud.Covasna,

telefon 0267313981, Cod Unic de Identificare fiscalI RO550152, numdr de ordine in Registrul
Come(ului J14/76/1991 cont nr.RO79TREZ2565069XXX000954 deschis la Trezoreria Sfhntu

O Gheorghe, reprezentati prin domnul - Director General, in calitate de

furnizor, pe de alte parte.

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

intre unul sau mai mulli operatori economici gi una ori mai multe autoritaf contractante, care are ca

obiect executia de lucrlri, Itmizarea de produse sau prestarea de servicii;
b) achizilor Si.furnizor - pdr\ile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul confiact;
c) prelul conlraclului - prclul pldtibil prestatorului de cetre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integralI Si corespunzetoare a tuturor obligajiilor asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa,/anexele la

prezentul contract, pe care fumizorul se obligi, prin contract, sI le fumizeze achizitorului;
e) servicii - servicii aferente livrdrii produselor, respectiv activiteli legate de furnizarea produselor,

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

garan{ie gi orice alte asemenea obligalii care revin fumizorului prin contract;
f) standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea, prevdzute in Caietul de

sarcini gi in propunerea tehnicd;
g) forla majord - un eveniment mai presus de controlul pdriilor, care nu se datoreazi gregelii sau

vinii acestora, care nu putea fi prevlzut in momentul incheierii contractului 9i care face imposibild
executarca gi, rcspectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,

revoluJii, incendii, inunda[ii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apArute ca urmare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefirnd exhaustivd ci enunliativd. Nu este considerat fo4i majori un

eveniment asemenea celor de mai sus, care, flrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligaliilor uneia din pi(i;
h) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

Art.3. Interpretare
3.1. in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
fonna de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zlle" sau orice referire la zlle reprezinld zile calendaristice daci nu se specificl
in mod diferit.
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Clauze obligatorii

Art.4. O bie ct ul co ntrucl ul u i
4.1. Furnizorul se obligd si fumizeze : ALIMENTE PENTRU 11 CRE$E DIN MUNICIPIUL
PITE$TI - LOT NR.3, PRODUSE LACTATE, previzute in anexa A, in perioada conveniti gi in
conformitate cu obligaJiile asumate prin prezentul contract, pe bazd de comandd ferm5, in func1ie de

necesit6li.
4.2. Achizitorul se obligd sd achizitioneze, respectiv sd cumpere gi sd pldteascd preful convenit in
prezentul contract.

Art.S. Prelul contractului
Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful produselor livrate este de 168,366.79
lei IErI TVA, la care se adaugd TVA in valoare de 15153,01 lei, rezultand un prel total de 183519,80
lei.

Art.6. Durala contractului
Prezentul contract se deruleazd de la data 01.02.2021 pind la data de 31 .12.2021

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

d) anexa A

Art.8. Obligatiile furnizorului
8.1 . Fumizorul se obligA sd fumizeze produsele care fac obiectul prezentului contract, la termenele gi

cantilalile menlionate prin comandS, cu respectarea specificaliilor din caietul de sarcini, oferta tehnicA
qi 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

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 $i conformitatea produselor livrate cu respectarea

normelor legale in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, proteclia mediului, proteclia muncii,
reglementdrile referitoare la ambalarea, etichetarea, marcarea, g rar.rlia, conformitatea, calitatea gi

caracteristicile produselor, precum gi orice alti obtigalie care, conform legii gi prezentului contract,
este in sarcina sa.

8.4. Fumizorul se obligd sd prezinte in momentul incheierii prezentului contract, toate autoriza]iile,
avizele 9i documentele legale la zi, referitoare la dreptul de comercializare, distribulie, transport, dupd
c47,.

8.5 Fumizorul se obliga sd fumizeze produsele in termen de maxim 48 de ore de la lansarea comenzii
de cltre achizitor cu exceptia comenzilor transmise in zilele de vineri, a cdror livrare se va efectua in
maxim 72 de ore, iar intervalul orar de livrare este: 6@ - 9@.

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 furnizor 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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8.8. Fumizorul se obliga sa fumizeze produsele cu un termen de valabilitate de minim 70Yo dtn

termenul de valabilitate dat de producator si inscris pe ambalaj.

8.9. Furnizorul se obligl si despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamaJii gi acliuni in justilie, ce rezulti din incllcarea unor drepturi de proprietate intelectuale

(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau

utilajele folosite pentru sau in legature cu produsele achizitionate, 9i

b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, care rezulti 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. Achizitorut 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 indeplinirii 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 lor cu specificatiile din propunerea tehnici 9i caietul de

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

fumizor in maxim 2 ore de la livrarea initiali.
9.5. Achizitorul se obliga sa stabileasca si sa transmita furnizorului 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 culpabili a obligafiilor
f0.f. - in cazul in care, din vina sa exclusivd, fumizorul nu reu$e$te s6-qi indeplineascd obligaJiile

asumate prin contract, atunci achizitorul va calcula gi factura penalitiJi in cuantum de 0,1% pentru

frecare zi de intarziere din pre(ul contractului, pani la indeplinirea efectivl a obligaJiilor.

10.2. - tn cazul in care achizitorul nu iqi onoreazl obligatiile in termenul prevlzut la punctul 9.1, atunci

acestuia ii revine obligaJia de a pldti, ca penalitili, o sumd echivalentd cu 0,1% pe zi din plata

neefectuata.

10.3. - Nerespectarea obligatiitor asumate prin prezentul contract de cetre una dintre p5(i, in mod

culpabil si repetat, de dreptul pa4ii lezate de a considera contractul reziliat de drept 9i de a pretinde

plata de daune-interese.

10.4. - Achizitorul igi rezervi dreprul de a renun[a la contract, printr-o notificare scrisi adresati

prestatorului, {ird nici o compensalie, dac[ acesta din urmd dI faliment, cu conditia ca aceastd anulare

se nu prejudicieze sau sI afecteze dreptul la acJiune sau despdgubire pentru fumizor. in acest caz,

fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indepliniti

pdnl la data denunlirii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art.11. Recepfie, inspecfii 9i teste

11.1. - Achizitorul are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu

specificaliile din anexa/anexele la contract.

11.2. - Receplia cantitative gi calitativi se va face la destinalia finald a produselor.

11.3. - Dac[ vreunul din produsele receplionate nu corespunde din punct de vedere al cantitilii 9i

calitllii, achizitorul are dreptul se-l respingd, iar fumizorul are obligalia, fEri a modifica pregul, de a

inlocui produsele refuzate, in termen de maxim 2 ore de la sesizare'
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Art.12. Ambalare gi marcare
f2.1. (l) Fumizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sd facd fald, fEri limitare, la
manipularea duri din timpul transportului, tranzirului qi expunerii la temperaturi extreme, [a soare qi la

precipitaliite care ar putea sI apari in timpul transportului $i depozitarii in aer liber, in aga fel incdt si
ajungi in bund stare la destinaJia finald.

(2) in cazul ambal5rii $eutelilor $i volumelor in forml de cutii, fumizorul va lua in considerare,

unde este cazul, distanla mare pini la destinalia finali a produselor gi absenla facilitdlilor de

manipulare gtea in toate punctele de tranzit.

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

cerinJele ce vor fi special prevdzute in contract.

Art.13. Livrarea $i documentele care insofesc produsele

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

comandd fermd, in functie de necesitatile achizitorului.
13.2. Certificarea de citre achizitor a faptului cd produsele sunt conforme gi au fost livrate pa(ial sau

total se face dupd receptie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe

documentele emise de fumizor pentnr livrare.
13.3, Livrarea produselor se considerd incheiati in momentul in care sunt indeplinite prevederile

clauzelor cu privire la recepfia produselor.

13.4. (l) Documentele care insotesc livrarea:

a) factura fiscala sau avizul de insotire a mirfii, dupi caz;

b) certificat de calitate qi conformitate sau declaralie de conformitate, semnat6, gtampilatl 9i

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

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

sunt anexd la contract.

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

anexd la prezentul contract. Mijloacele de transport in care se vor efectua livrdrile, se vor menline

curate 9i igienizate, iar achizitorul are dreptul, ca prin reprezentantii sdi, si inspecteze in momentul
livrarii mijloacele respective.

Art.14. Perioada de garanfie acordatl produselor
14.1 Fumizorul are obligatia de a garanta ca produsele fumizate prin contract sunt in perioada

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.l5. Ajustarea prefului contractului
Prelul contractului este ferm.

Art.16. Subcontractanii
Nu este cazul
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11.4. - Prevederile clauzelor ll.1-11.3. nu il vor absolvi pe fumizor de obligaJia asumdrii garanliilor

sau altor obligalii previzute in contract.



Art.17. Amendamente
17.1. Pd4ile 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
prevezute la data incheierii contractului.
17.2. Orice modificare a contractului care nu respecte prevederile prezentului contract qi ale legislaliei
in vigoare, va fi considerati nuld de drept.

Art.19. Modalitati de incetare a contractului
19.1 Achizitorul iqi rezervd dreptul de a denunla unilateral conffactul de fumizare, in cel mult 30 de

zile de [a aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevAzute la data incheierii contractului $i care

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

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

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

interventia instantei 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. 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. Contracful poate inceta si prin rezilierea de citre autoritatea contractanta ca urnare a

neindeplinirii de trei ori, de cdtre fumizor, a obligatiilor prevdzute la art 8.5 - 8.9.

Art.20. For{a majori
20.1. Fo4a maiord este constatat[ de o autoritate competenta.

20.2. F or\a majord exonereazd pi4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.

20.3. tndeplinirea contracrului va fi suspendatd in perioada de acliune a forfei majore, dar f[rd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p64ilor pAni la aparilia acesteia.

20.4. Partea contractante care invocd forla majori are obligalia de a notifica celeilalte ped, imediat 9i

in mod complet, producerea acesteia qi sI ia orice misuri care ii stau la dispozilie in vederea limitlrii
consecin{elor.

20.5. Dacd fo(a majord aclioneazd sau se estimeazl c[ va ac]iona o perioadd mai mare de 6 luni,

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

Iird ca vreuna din p6(i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art.2l. Solulionarea litigiilor
21.1. Achizitorul qi furnizorul vor depune toate eforturile pentru solulionarea pe cale amiabil[ a

oricdrui diferend ivit intre ei in cadrul sau in legiturd cu executarea contractului.

21.2. in sirualia in care acest lucru nu este posibil, pA4ite se pot adresa instanJelor judecdtoregti

competente din RomAnia.

Art.22 Limba care guverneazl contractul
Limba care guvemeazd contractul este limba romAnd.

R

Art.l8. 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 execu{ie, orice

int6rziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitaii fumizorului.



Art.23. Comuniciri
23.I. (l) Orice comunicare intre pd(i, referitoare la executarea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisi in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat $i in momentul
primirii.
23.2. - Comunicerile intre pe4i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmirii in scris a primirii comunicirii.

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

Prezentul contract s-a incheiat astezi .,............. in doud exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOII FURNIZOR,
COVAI,ACT S.A.DIRECTIA DE ASIS

A I\lUNICIPI I
DtQE Director General
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