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in temciul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile qi completirile
ulterioare, a Hotdririi 39512016 pcntru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

refcritoare Ia atribuirea contr:rctului de achizilie publicl/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziliile pubhce, cu modificarile gi completirile ulterioarc, a intervenit prezentul contract de

fumizare de produse, intre

DIRECTIA DE ASISTENTa SOCIala A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in Pitegti,

str. Repubticii, nr.l 178, bloc D5B, parter, telefon 0372030420, fax 03'72030421, cod fiscal 27302116,

cont RO92TREZ24A68 i 100200301X, deschis la Trezoreria Statului, reprezentatd prin domnul

r - Director Executiv, in calitatc de achizitor pe de o parte,

fl
OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L., cu sediul in Bucureqti, Sector 4, Aleea Omamentului,

rr.2,Bl. E7, Ap.30, telefon 0133681261, fax 0214601706, numir de inmatriculare J401402612009, cod

fiscal RO25347278, cont RO 15TRE27045069XXX008280, deschis la Trezoreria Sectorului 4,

reprezentati prin r, avAnd funclia de Administrator, in calitate de furnizor,
pc de alta parte.

Art.Z. Definilii
a) conlract - contractul cu titlu oncros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris

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

obiect execulia de lucriri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
b) uchizitor Si fitrnizor - pe4ile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) prelul contraclului - prelul pldtibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integral6 $i corespunzatoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la

prezentul contract, pe care fumizorul se obligS, prin contract, sd le furnizeze achizitorului;
e) servicii - servicii aferente livrdrii produseior, respectiv activitili legate de fumizarea produselor,

cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcliune, asistenla tehnicd in perioada de

garanfie gi orice alte asemenea obligafii care revin furnizorului prin contract;

\ stondarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea, prevdzute in Caietul de

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

vrnir acestora, care nu putea fi prevdzut in momentul incheierii contractului qi care face imposibili
executarea $i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: r-azboaie,

revolu(ii, incendii, inundalir sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aparute ca urmare a unei

carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunlrativ5. Nu este considerat fo4i majora un
eveniment asemenea cclor de mai sus, care, fEri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligaliilor uneia dirrpi(i;
l'r) zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

Art.3. Interpretare
3.1. in prezenrul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele [a forma singular vor include
foma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificA
in mod diferit.
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ClauTe obligatorii

Art.4. O biectul contractului
4.1. Fumizorul se obligd sd fumizeze : ALIMENTE PENTRU l1 CRE$E DIN MI-INICIPruL
PITE$TI - LOT NR.l FRUCTE, LEGaME $I PRODaSE CONEXE, prevSzute in anexa A, in
perioada conveniti gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract, pe bazd de
comandi ferm6, in funclie de necesitdli.
4.2. Achizitorut se obligd si achizilioneze, respectiv si cumpere qi si pldteasci pretul convenit in
prezentul contract.

Art.S. Prelul contractului
Pre;ul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prequl produselor livrate este de 196088,50

lei firi TVA, la care se adaugd TVA in valoare de 17647,97 lei, rezultAnd un prel total de 213736,47
lei.

Art.6. D urata contracl ului
Prezentul contract se deruleazd de la data 07 .04.2021 pdni 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 autorizate sanitar-veterinar care se vor utiliza
pentru livrarea produselor).

d) anexa A

Art.8. Obligafiile furnizorului
8.1. Fumizorul se obligd si fumizeze produsele care fac obiectul prezenrului contract, la termenele qi

cantitalile menlionate prin comand5, cu respectarea speclficaliilor din caietul de sarcini, oferta tehnicd

gi 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 sig-ranta tuturor operatiunilor si procedeelor tehnologice utilizate, cat si de

calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

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

normelor legale in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, proteclia mediului, protectia muncii,

reglementlrile referitoare la ambalarea, etichetarea, marcarea, garantia, conformitatea, calitatea 9i

caracteristicile produselor, precum qi orice altd obligalie care, conform legii qi prezentului contract,

este in sarcina sa.

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

avizele qi documentele legale la zi, referitoare la dreptul de comercializare, distribu]ie, transport, dupi
caz.

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

de citre achizitor cu exceplia comenzilor transmise in zilele de vineri, a clror 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 fumizor a conhactului 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 fimizeze produsele cu un termen de valabilitate de minim 70o/" din

termenul de valabilitate dat de producator si inscris pe ambalaj.

8.9. Fumizorul se obligi sd despigubeascd achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamalii 9i actiuni in justilie, ce rezulti din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuali

(brevete, nume, mlrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala{iile sau

utilajele folosite pentru sau in legatur[ cu produsele achizitionate, $i

b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, care rezulti din nerespectarea

clauzelor contractuale.

Art.9. Obliga{iile achizitorului
9.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre fumizor in termen de cel mult 45

(patruzecisicinci) zile de la emiterea facrurii.

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 indeplinirii de catre

acesta in mod corespunzator a obtigatiilor 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 tehnicd qi caietul de

sarcini. Orice produs neconform , va fr refuzat la receptie, iar produsul refuzat se va inlocui de cdtre

fumizor in maxim 2 ore de la livrarea iniiiald.

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. Sanc(iuni pentru neindeplinirea culpabill a obligafiilor
10.1. - in cazul in care, din vina sa exclusivd, fumizorul nu reu$e$te s[-gi indeplineascd obligaliile

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

frecare zi de intdrziere din preful contractului, pAni la indeplinirea efectivd a obligaliilor.

10.2. - in cazul in care achizitorul nu iqi onoreazd obliga]iile in termenul prevazut la punctul 9. 1, atunci

acestuia ii revine obligalia de a pl6ti, ca penalitetri, o sumd echivalentd cu 0,1% pe zi din plata

neefectuatd.

10.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdrli, in mod

culpabil si repetat, dd dreptul pa(ii lezale de a considera contractul reziliat de drept qi de a pretinde

plata de daune-interese.

10,4. - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisd adresate

prestatorului, {hri nici o compensalie, daci acesta din urml di faliment, cu condilia ca aceastd anulare

ia nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acJiune sau despdgubire pentru fumizor. in acest caz,

fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd

pAnd la data denuntlrii unilaterale a contractului.

ClauTe specitice

Art.11. Recepfie, inspecfii $i 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 qi calitativi se va face la destinalia finald a produselor.

11.3. - Dacl vreunul din produsele receplionate nu corespunde din punct de vedere al cantitdlii qi

calitllii, achizitorul are dreptul sd-l respingd, iar fumizorul are obligatia, IEri a modifica pretul, de a

inlocui produsel e refuzate, in termen de maxim 2 ore de la sesizare.
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11.4. - Prevederile clauzelor 11.1-11.3. nu il vor absolvi pe fumizor de obligalia asumlrii garan{iilor

sau altor obligaJii prevdzute in contract.

Art.l2. Ambalare gi marcare
12.1. (1) Fumizorul are obligalia de a ambala produsele pentru ca acestea se facd fatd, ftrd limitare, la

manipularea duri din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la soare 9i la

precipitatiile care ar putea si apari in timpul transportului 9i depozitdrii in aer liber, in aqa fel incit si
ajungi in buni stare la destinalia finald.

(2) in cazul ambaldrii $eutdlilor gi volumelor in formd de cutii, fumizorul va lua in considerare,

unde este cazul, distantra mare pin[ la destinalia finali a produselor $i absenta facilitdtrilor de

manipulare grea in toate punctele de tranzit.

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

cerinjele ce vor fi special prevAzute 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

comandi ierm[, in functie de necesitatile achizitorului.

13.2. Certificarea de citre achizitor a faprului cd produsele sunt conforme gi au fost livrate parlial sau

total se face dupd receptie, prin semnarea de primire de citre reprezentantul auloizat al acesfuia, pe

documentele emise de fumizor pentru livrare.

13.3. Livrarea produselor se considerd incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile

clauzelor cu privire la receptia produselor.

13.4. (1) Documentele care insotesc livrarea:

a) factura fiscala sau avizul de insoJire a mdrfii, dupi caz;

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

datatd, emisi 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 anex[ 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 livrdrile, se vor mentine

curate $i igienizate, iar achizitorul are dreptul, ca pnn reprezentantii sii, sA inspecteze in momentul

livririi mijloacele respective.

Art.l4. Perioada de garanlie acordati produselor
14.1 Fumizorul are obligatia de a garanta ca produsele fumizate prin contract sunt in perioada

de valabititate, conforrn 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 pretului contractului
Preful contractului este ferm.

Art.l6. Subcontractanfi
Nu este cazul
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Art.17. Amendamente
17.1. Pa4ile contractante au dreprul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, in cazul apariliei unor circumstanle care nu au putut fi
prevdzute la data incheierii contractului.
17.2. Oice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract gi ale legislaliei
in vigoare, va fi considerati nuld de drept.

Art.18. Intf,rzieri in indeplinirea contractului
18.1. Fumizorul are obligalia de a indeplini contractul de fumizare in perioada convenit[.

18.2. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice

intdrziere in indeplinirea contractului dd dreprul achizitorului de a solicita penalitdli fumizorului.

Art.19. Modalitati de incetare a contractului
19.1 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 prevdzute la data incheierii contractului gi care

conduc [a modificarea clauzelor contractuale in aqa misuri incAt indeplinirea contractului respectiv ar

fi contrari interesului achizitorului.
19.2 Neindeptinirea 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 instantei si lara 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.

I9.4. Contracrul poate inceta si prin rezilierea de cetre autodtatea contractanta ca urnare a

neindeplinirii de trei ori, de cdtre fumizor, a obligaliilor prevdztie la art 8.5 - 8.9.

Art.20. Forfa majori
20.1. For{a majori este constatatd de o autoritate competente.

20,2, F o4a majord exonereazd pi.lllle contractante de indeplinirea obligaJiilor asumate prin prezentul

contract, pe toate perioada in care aceasta actioneazi.

20.3. indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fortei majore, dar fErd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pe4ilor pane la apanJia acesteia.

20.4. Partea contractante care invocd forta majori are obligalia de a notifica celeilalte pd(i, imediat 9i

in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice m[suri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecinlelor.

20.5. Dac[ fo4a majorl ac\ioneazd sau se estimeaz[ ci va ac]iona o perioadi mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte plrfi incetarea de plin drept a prezentului contract,

ftrd ca vreuna din pnrli si poati pretinde celeilalte daune-interese.

Art.21. Solufionarea litigiilor
21,1. Achizitorul gi fumizorul vor depune toate eforturile pentru solurionarea pe cale amiabild a

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

21.2, h situajia in care acest lucru nu este posibil, pa4ite se pot adresa instanielor judecdtoregti

competente din Rominia.

Art.22 Limba care guverneazl contractul
Limba care guvemeaze contractul este limba rom6nd.
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Art.23. Comuniciri
23.1. (l) Orice comunicare intre pi(i, ref-eritoare la executarea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisd in scris.

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

Art.24. Legea aplicabili contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor drn Rom6nia,

Prezenrul contract s-a incheii astizi ...r"..(...:.:1.\..i..i.1......... in doud exemplare, cdte unul
pentru fiecare parte.

ACHI
NIA

DIRECTIA DE
A MUNIC tU.I, Trv,

FURNIZOR,
OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
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