
CONTRACT DE FURNIZARE

Nr. 382 din data de 20.06.2019

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale HG. nr. 395/20t6 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului deachizilie publica/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliir. puuri... 

-.-u 
in.rr.iutprezentul contract intre urmitoarele pirli contl.aclante:

DIRECTIA DE ASISTENTA socIALA A MUNICIPIULUI PITESTI cu sedi.l in pitesd
sEada I.c. Bratianu nr 56 jude!/secror Arges, cod fiscal 27302116, cont
Ro81TR8224A681100710102x deschis la Trezoreria Municipiului Piresti reprezenrara legal prindl '-.rector Executiv, in calitate de Achizitor, pe de o parte

9i

RENAaLT COMMERCTAL R0UMANIE s,.R.2., cu sedi,l in Bucuregti, B-dur preciziei nr.24.
west Gate Business center - corp Hl, sector 6, cod pogtal 062204, numtu de inregistrare Registrul
comerfului J40/5566/2001. cod fiscat Rol3943 ll0, cont RO62TRE27005069xxx000989,
Trezoreria A.T.C.P., prin imputernicit DApEROM GRUP AUTO SRL, cu sediul in .Jud./Sector
ARGES loc' Pitesti, Str'Ed' Targul din Vale, nr. 3.A, numirr tle inregistrare Regisrrgl C omerl.lui
J03/88611995, cod fiscal RO779211O., reprezenrara legal prin dl. -- r catitate de
Furnizor, pe de altd parte

2. Delinilii
2.1 in prezentul contract urmdtor-ii tenneni vor 1l interpretali astl.el:
a.contracl - reprezintd prezeutul contract qi toate Anexele sale;
b Achizitor si Furnizor - ptarlile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezeltul contr.act;
c.prelul contractului - prelri pldtibil Furnizorului de cdtre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzatoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract:
d.produse - echipamentele, maqinile. utilajele. orice alte bunrri, cuprinse in anexa./anexele la
prezentul contract, pe care Furnizorul se obligd. prin conrract. sir le lumizeze Achizitorului:
e.servicii - servicii aferente livririi produselor'. respectiv activitali legate de fhnjzarea pr.oduselor..
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcJiune. asistenla tehnic[ in perioada de
garanlie, qi orice alte asemenea obligalii care revin Furnizorutui conform garanliei comerciale a
produselor qi a prezentului contract;
l. origine - locul unde produsele au fost realizate. fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cAnd prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare rnajora gi esenIiali a componentelor rezultd un proclus
nou, recunoscut comercial. care este diferit. prin caracteri stici Ic' sale de bazl. plin scolt silr pr.iu
utilitate, de componentele sale. Originea produselor gi serviciilor poate fi distincta cle nalionalitatea
Furnizorului;
g. destinalie finald - locul unde Furnizorul are obligalia de a fumiza produsele;
h.forla majord - un eveniment mai presus de contlolul pdrlilor, care nu se datoreazi greqelii sau vinei
acestora, care nu putea h prevdzut la momentul incheierii contractului $i carc face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractuluii slurt considcrntc asemenea evenir:r.rtre: rizboaie-

revolulii, greve, incendii, inundalii sau orice alte catastrol'e naturale, restlictii apanrte ca urnrare a

unei carantine, embargou, greva enumerarea neliind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat



forld majorS un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare,

face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrti;

i. ei - zi calendaristicd; an - 365 de zile;

3. Inlerpretare
3.1 in prezentul contract, cu excopJia unei prevederi contrare, cuvintele la fomra singulal 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 Ia zile reprezinth zile calendaristice dacl nu se specificd

in mod diferit.

4. Obiectul conlractului
4.1 Furnizorul se obligd sd furnizeze, in perioada convenit.l, produsele definite in prezentul contract:

Dacia Dokker Van Ambiance 1 .5 dci 75 CP

Total lei {ird TVA 48 712.03

Valoare lei TVA 9257.t8

5. Prelul contractului
5.1 Prepl convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul produselor livrate. plitibil
Furnizorului de c[tre Achizitor, este de 57979.21 lei cu ]'.V.A.

5.2 Achizitorul se obligd sd pldteasc6 Furnizorului produsele furnizate, din bugetul siu, plin OP, in

contul de trezorerie al Furnizorului, in maxim 30 de zile de la emiterea f'acturilor de cdtre

Furnizor.

6. Durata contractului
6.1 Duata contractului este de 45 zrle de la semnarea de citre Pirli

7, Executarea contrucl,tlui
Executarea conftactului incepe odatd cu semnarea acestuia de cdtre ambele pdrfi.

8. Doc umente le contractul ui
8.1 Documentele contractului sunt:

- oferta comerciala ru'. 285 din0'71 061 2019;

- oferta tehnica a produsului;

9. Ob ligaliile F urn iu r ul ui
9.1 Furnizorul se obligi sd fumizeze produsele la standardele gi/sau performanlele prezentate in

propunerea tehnici.

9.2 Furnizorul se obligd sd livreze produsele in termen de maxinr l5 zilede la semnareir coutracttthti

de ambele perli. De asemenea, l.urnizorul se obligi sA emita factura a1'erent6 produsului cel tdlziu

in data in care are loc livrarea,/receplia $i va fi inmAnatd Achizitorului conform art.l3.3 din prezentul

contract.

9.3 Furnizorul se obligA sd despigubeascd Achizitorul impotriva oricdror:
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i) reclamalii fi acliuni injustilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald

(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.). legate de echipanrentele, materiaiele. instalaliilc- sau

utilajele folosite pentru sau in legeture cu produsele achizi[iouate, 9i

ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturS, aferente, cu excepria situaliei in care o

astfel de incilcare rezulti din respectarea ofertei inaintate de Furnizor in conformitate cu

cerinlele caietului de sarcini intocmit de citre Achizitor.

10. Obliga1iile Ac ltizito rul u i
10.1 Achizitorul se obligi sd receplioneze produsele in termenul convenit.

10.2 Achizitorul se oblign sE plSteascd Furnizorului produsele furnizate, din bugetul sdu, prin OP,

in contul de trezorerie al Furnizorului, in maxim de zile de Ia emiterea facturilor de cltre Furnizor.

12. Receplie, inspeclii Si teste

12.1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta ti/sau testa produsele pentru a

verifica conformitatea lor cu specificaliile din anexa./anexele la contract.

12.2 Inspecliile $i testele din cadrul recepriei finale (calitative) se vor face la destinalia llnald a

produselor, respectiv la sediut autoritatii din localitatea Pitesti 9i va consta'in:

a) receplia cantitativa presupune identificalea ftzicd a echipamentelor 9i lcrilicarea

subansamblelor componente dacE sunt identice cu cele specilicate in Anexa la contract;

b) receplia calitativd presupune verificarea funcliondrii echipamentelor in parametrii indicali

de documentalia aferenta qi se va face pe loc Ia momentul efectudrii recepliei, la sediul autoritatii

din localitatea Pitesti . de cdtre reprezentanlii Achizitorului qi ai Furnizorului. conlbrm

prevedelilor din caietul de salcini.

c) receplia cantitativi qi calitativd se va tlnaliza cr"r incheierea plocesultli-vct'bll tlc' rccr'p1ic

12.3 Dacd vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaliiloL, Achizitorul are

dreptul s6 il respinga, iar Furnizorul are obligalia, fErd a modifica preful contractului:

')

ll. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabiki a obligaliilor
11.1 in cazul in care, din vina sa exclusivd, Furnizorul nu reu;e$te sd-gi indeplineasci obligaliile
asumate prin contmct, atunoi Achizitorul are dreptul de a percepe ca penalit6li, o sumd echivalentd

cu o coiI procentuali din preful produselor nelivrate Ia termen, calculati prin aplicarea procentului

dob6nzii legale penalizatoare la valoarea obligaliei neonorate. pAnd la indeplinirea efectir,i a
obligaliilor.
I 1.2 in cazul in care Achizitorul nu onoreazi 1-acturi.le in terrnenul prevaa)t lapct.5.2, aturlci acesta

are obligalia de a pldti, ca penaliteli, o suml echivalenta cu o coti procentuald din plata neefectuata,

caiculatd prin aplicarea procentului dobdnzii legale penalizatoare la valoarea neachitat[, pAnd la
indeplinirea efectivd a obligaliilor.
11.3 Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de c:itre una dintre pir1i. in mod

culpabil qi repetat, dh dreptul paqii lezate de a considera contracl.ul de drept reziliat E;i de a prelinde

plata de daune-interese.

11.4 Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta la contract. printr-o notificare scrisd adresatd

Furnizorului, f6rd nici o compensalie, dacd acesta din urmi di faliment, cu condilia ca aceastd

anulare se nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru Furnizor. in
acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din

contract indeplinitd pdni 1a data denunlarii unilaterale a colttl actului.



a) de a inlocui produsele refuzate, numai in cazul in care nu existd solulie tehnicf, de reparalie (de

aducere la conformitate); sau

b) de a face toate modificirile necesare pentru ca produsele sd corespundd specificafiilor lor tehnice.

12.4 Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa $i daca este necesar de a respinge, nu va fi limitat sau

amanat datorite faptului cE produsele au fost inspectate $i testate de f'urnizor, cu sau firi participaree

unui reprezentant al Achizitorului, anterior livr6rii acestora la destinalia finald.

12.5 Prevederile clauzelor 12.1 - 12.4 nu il vor absolvi pe Furn2or de obligalia asumdrii garanliilor

sau de alte obligalii prevAzute in conhact.

12.6 Afectarea integritSlii echipamentelor sau subansamblelor din vina Achizitorului, prin deformdri

mecanice, distrugere parlialn. inundare. ardere, strivire, duce la pierderea garanriei acordate.

13. Livrarea Si documentele care insolesc produsele

13.1 Furnizorul are obligalia de a livra produsele la depozitul Furnizorului din localitatea

, respectend termenul de liware convenit.

13.2 La expedierea produselor, Furnizorul are obligalia de a comunica, in scris, atdt Achizitorului,
cdt gi, dupd caz, societilii de asigurdri, datele de expediere. numdrul contractului, descrierea

produselor, cantitatea, locul de inchrcare gi locul de desclrcare.

13.3 Furnizorul va transmite Achizitorului urrnltoarele documer)te care insolesc produsele:

a) factura fiscala;

b) certificatul de conformitate;

c) figd de intrelinere;
d) carnet de garanlie;

e) manual de utilizale;
f) carte de identitate a produsului.

i3.4 Certificarea de cdtre Achizitor a f'aptului ca produsele au fost livrate pa4ial sau total se face

dupd receplie, prin semnarea de primire de cdtre comisia de receplie a procesuluiverbal de receptie.

13.5 Liwarea produselor se considerd incheiati in momentul in care sunt indeplinite prevederile

clauzelor privind receplia produselor.

14. Asigurdri
14.1 Furnizorul are obligafia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva

pierderii sau deteriordrii neprevdzute la fabricare, uanspofl, depozitare 9i livrare, in funclie de

termenul comercial de livrare convenit.

15. Semicii
15.1 Pe ldngA fumizarca efectivd a produselor, Furnizorul are obligalia de a presta 9i serviciile

accesorii fumizdrii produselor, respectiv transportul la depozitul Furnizorului din localitatea

, fird a rnodifica preprl contractului.

15.2. Furnizorul are obligalia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenitd. cu condilia

ca aceste servicii str nu elibereze Furnizorul de nici o obligalie de garanlie asuntatil prin contract.

16. Perioada de garanlie acordatd produselor

16.1 Furnizorul are obligalia de a garanta c6 produsele fumizate prin contract sunt noi, nelblosite,

de ultimd generalie gi incorporeazA toate imburlatrilirile recente in proiectare 9i structura materialelor'

De asemenea, Furnizorul are obligalia de a gamnta ca toate produsele fumizate prin contract nu vor
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avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceplia cazului cAnd
proiectui $i/sau matedalul e cerut in mod expres de cdtre Achizitor) sau oriclrei alte acliuni sau
omisiuni a Furnizorului gi ci acestea vor funciiona in condilii normale de funclionare.
16.2 Perioada de garanlie acordatd produselor de cdtre Furnizor este de 36 de luni in limita a 100.000
km . Perioada de garanlie acordatd la perforarea caroseriei prin coroziune este de 6 ani gi pentru
defectele de vopsea de 3 ani. Perioadele de garanlie acordate produselor incep cr.r data receplici
efectua.te dupi livrarea qi instalarea acestora la destinalia frnald.
16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice pldngere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garanlie.
16.4 La primirea unei astfel de notificdri, daci defecflunea face obiectul garanliei, lucririle de
reparatii gi tnlocuirea pieselor defecte este gratuita, Furnizorul av6nd obligalia de a remedia
defecliunea sau de a inlocui produsul (dacd nu existd solulie tehnica de reparalie) in perioada
convenit6, IErd costuri suplimentare pentru Achizitor.
16.5 Dacd Furnizorul, dupd ce a fost in$tiinlat, nu reu$e$te sd remedieze defectul in perioada
convenitd, Achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul gi spezele Furnizorului qi

fXrd a aduce nici un prejudiciu oricdror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea fald de
Furnizor prin contract.

16.6 Constatarea defecliunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizali in prezenla delegatului
attoizat al Achizitorulu i.

17. Aj ustarea prelului contractului
17.1 Pentru produsele livrate gi pentru serviciile prestate, pldlile datorate de Achizitor cdtre Furnizor
sunt ceie declarate in propunerea financiard, anexe la conEact.
17.2Preltil, contractului este ferm 9i nemodificabil pe toati durata de derulare a contractului.

18. Amendamente

18.1 Pa(ile contractante ar.r dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apari;iei unor circums(au1e care lezeazi
interesele comerciale iegitime ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului.

19. int rzieri tn tndeplinirea contractului
19'1 Furnizorul are obligalia de a indeplini contractul de fumizare in perioada convenita, respecriv
termenul de liware-

19.2 Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, Furnizorul nu respecta temenul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obligalia de a notifica Achizitorul cu cel putin 5 zile inainte.
Modificarea datei/perioadelor de fumizare asumate prin termenul de livrare se face cu acordul
pdrfilor, prin act adilional.
19.3 in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare. orice
intirziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita penalitaili Furnizorului.

20. Cesiunea

20.i Este permisd doar cesiunea creanlelor ndscute din acest contract, obligafiile nAscute remanand
in sarcina p64ilor confactante, astfel cum au fost stipulate qi asumate inilial.

)



21. Forla majord
21 .1 Fo4a majora este constatati de o autoritate competenta.

21.2 Fo4a majorl exonereazi pirlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneaze.

21.3 indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forlei majore, dar fArd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pbrlilor pdnd la aparilia acesteia.
21.4 Partea contactante care invocd forta majord are obligajia de a notifica celeilalte pa4i, imediat
gi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea

limitirii consecinlelor.

21.5 Dac6, fo4a maj ord aclioneazd sau se estimeazA cd va acliona o perioadi mai mare de l5 zile.
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pe4i incetarea de plin drept a prezentului contract.
frrd ca weuna din pdrfi s[ poat6 pretinde celeilalte daune-inlerese.

22, Solulionarea litigiilor
22.1 Achizitorul gi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legirturd cu

indeplimrea contractului.
22.2 Dacd, dupd 15 de zile de la inceperea acestor katative, Aehizitorul qi Furnizorul nu reu$esc sa

rezolve in mod amiabil o divergenld contractualA, fiecare poate solicita ca disputa sA se solulioneze
de citre instanfele judecltoregti competente din Rom6nia.

23. Limba care guverneazii conlractul
23. 1 Limba care guverneaz a contractul este limba romin6.

24. Comunicdri
24.1 Oice comunicare intre p54i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisi in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cdt qi in
momentul primirii.
24.2 Comunicdrile intre pd4i se pot face gi prin telefon. fax sau e-mail cu condilia confiln.rdlii in scris

a primirii comunicdrii. .

25. Legea aplicabili contractului
25.1 Contractul va fi intelpretat conform legilor din RomAnia.

P5(ile au incheiat azi 20.06.2019 prezentul contract in doud exemplare, cate unul pentru fiecare parte

ACHIZIl'OR FURNIZOR

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
A MU]YIC IPIULUI PITESTI

RENAULT COMMERCIAL II.OUMANIE S.R.L.

Prin dl prin imputernicit DAPERON,I GRUP ALITO
reprezentat del4
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