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in temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificlrile gi completdrile
ulterioare, a Hotir6rii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd./ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziliile publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare, a intervenit prezentul contract de

fumizare de produse, intre

DIRECTTA DE ASISTENTA SOCTAIA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in Piteqri, str.

I.C. Brdtianu, nr.56, telefon/fax 0372030420, cod fiscal 27302116, cont
RO81TRE224A680502203030X, deschis la Trezoreria Municipiului Piteqti, reprezentata prin
domnu^ r - Director Executiv, in calitate de Achizitor pe de o parte

sr

Atelierul HANDROMaiI din cadrul fundatiei HANDROM, cu sediul in Curtea de Argeg, strada

Negru-Vodd, nr.36, telefon: 0248721057, fax: 0372875461, mobil: 0720003426, cod fiscal 32841893,
cont RO62R2BR0000060009154525, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentati prin domnul

,ae - Director General, in calitate de furnizor - unitate protejati, pe de altd parte.

Art.2. Definifii
2,1. - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretali astfel:

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 autoritiji contractante, care are ca

obiect execulia de lucrdri, fumizarea de produse sau prestarea de servicii;
b) achizitor Si furnizor - pdr\ile conhactante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

c) prelul contractului - prelul pldtibil fumizorului de c6tre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integral6 gi corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) produse - echipamentele, maginile, utilajele gi orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care fumizorul se obligi prin contract sa le fitnizeze achizitorului;

e) servicii - servicii aferente livrlrii produselor, respectiv activitdji legate de fumizarea produselor,

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

garanJie gi orice alte asemenea obligatii care revin fumizorului prin contract;

f) standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea, prevazute in Caietul de

sarcini gi in propunerea tehnic6;
g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cAnd

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord 9i esentiald a componentelor rezultd un

produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz[, prin scop sau prin

utilitate, de componentele sale. Originea produselor qi serviciilor poate fi distinctl de nalionalitatea

fumizorului.
h) destinalie .finali - locul unde fumizorul are obligalia de a fumiza produsele;

i) forla majord - un eveniment mai presus de controlul pirtilor, care nu se datoreazd gregelii sau

vinii acestora, care nu putea fi previzut in momentul incheierii contractului gi care face imposibild

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

revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aperute ca urmare a unei

carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivd ci emmliativd. Nu este considerat lo4a majorA un

eveniment u..111*au celor de mai sus, care, fXrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrli;
j) :l - zi calendaristicd: an - 365 de zile.

Art.3. Interpretare
i.t in p.ar"ntrt contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor includc

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. \it



3.2 l-ernrenul "zi"sau "zile" sau orice relerire la ztle reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd

in mod dif'crit.

Clauxe ohligatorii

Art.4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Fumizorul se obligd sd livreze produsele de papetirie, prevAzute in anexa nr.l la prezentul

contract, in perioada convenitd 9i in conformitate cu obligaliile asumate in prezentul contract.

4.2. : Achizitorul se obligd sh achizilioneze, respectiv sd cumpere qi sd pldteascd prelul convenit in
prezentul contract.

Art.5. Pre{ul contractului
5.1. - Pretul contractului, respectiv prelul produselor, este de 8.012,12 lei, respectiv 6.676,77 lei furA

T\zA, la care se adaugl 1335,35 lei TVA.

Art.6. Durata contractului
6,1. - Prezentul contract se deruleazh incep6nd de la data semndrii sale de ambele pirli gi inceteaz.d sd

produci efecle la data de 31.12.2016.

Art.7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe de la data semndrii sale de ambele pd(i, respectiv 23.09.2016.

Art.8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:

- oferta tehnica gi financiard

Art.9. Obliga{iile furnizorului
9.1. - Fumizorul se obligd sd furnizeze produsele in cantitelile prevAzute in documentalie la

standardele si/sau performantele prezentate in oferta tehnic6.

9.2. - Fumizorul se obligd si fumizeze produsele in maxim 5 zile de la comanda scrisA a autoritifii
contractante, in conformitate cu prevederile prezentului contract.

9.3.- Fumizorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor si a datelor colectate cu ocazia

indeplinirii obiectului prezentului contract.
9.4. - Fumizorul este pe deplin responsabil pentru produsele livrate in conformitate cu propunerea sa

tehnica, 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.
9.5. - Fumizorul se obliga sa respecte pe toata durata contractului, regulile obligatorii referitoare la

conditiile de munca si protectie a muncii in vigoare, la nivel national.

9,6. - Fumizorul se obligd s6 despigubeascf, achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald

(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau

utilajele folosite pentru sau in legaturl cu produsele achizitionate, qi

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

clauzelor contractuale.

Art.10, Obliga(iile achizitorului
10.I. - Achizitorul se obligd sd pldteasci lunar preful serviciilor, in termen de 20 zile de la emiterea
facturii.
10.2. - Achizitorul are obligatia de a face receptia produselor fumizate in termenul convenit.
10.3.- Achizitorul se obliga sa efectueze plata pretului contractului catre furnizor, exclusiv sub conditia
indeplinirii de catre acesta in mod corespunzator a obligatiilor contractuale, acceptate de catre
achizitor.
10.4.- Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia fumizorului orice facilitati si/sau informatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
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14.3. - Livrarea produselor se considerd incheiatE in momentul in care sunt indeplinite prevederile

clauzelor cu privire la receplia produselor.

14.4. - (l) Documentele care insotesc livrarea:
a) factura fiscala;
b) avizul de insotire a marfii;

(2) Livrare se face la sediul achizitorului, iar fumizorul are obligatia de a anunta achizitorul, telefonic
sau prin fax, asupra datei la care urmeaza sa aiba loc liwarea.

Art.15. Asigurlri
15.1. - Fumizorul are obtigalia de a asigura complet produsele fumizate prin contract impotriva
pierderii sau deterioririi neprevazute la fabricare, transport, depozitare gi livrare, in funclie de termenul

de livrare convenit.
Art.16. Servicii
16.1. - Pe l6ngd fumizarea efectivd a produselor, fumizorul are obligalia de a presta qi serviciile
accesorii fumizdrii produselor, fdrd a modifica pretul contractului.
16.2. - Fumizorul are obligajia de a presta sewiciile, pentru perioada de timp convenitS, cu condilia ca

aceste servicii sd nu elibereze fumizorul de nicio obligalie de garanlie asumatd prin contract.

Art.l?. Ajustarea prefului contractului
17.1.'- Peirtru produsele livrate gi pentru serviciile prestate, plAlile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate in oferta financiard, anexh la contract.

17.2. - Prelul contractului este ferm.

Art.l8. Amendamente
18.1. - Perlile 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
prevdzute la data incheierii contractului.
18.2. - Orice modificare a contractului care nu respectd prevederile prezentului contract gi ale

legisla{iei in vigoare, va fi consideratd nul6 de drept.

Art.19. Intirzieri in indeplinirea contractului
19.1. - Fumizorul are obligalia de a indeplini contractul de fumizare in perioada conveniti.
19.2. - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice

int6rziere in indeplinirea conkactului dI dreptul achizitorului de a solicita penalitdti furnizorului.

Art.20. For(a majori
20.1. - Foda major, este constatate de o autoritate competentI.

20.2, - Forla majord exonereaze partile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toatl perioada in care aceasta actioneazi.

20.3, - indepliniria contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fo4ei majore, dar fErd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrlilor p6nn la aparilia acesteia'

20.4. - partea contractantd care invocd fo(a majord are obligatia de a notifica celeilalte pd4i, imediat 9i

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

consecinlelor.
20.5.-Dacdfo4amajordaclioneazAsauseestimeazecavaaclionaoperioadimaimarede6luni'
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte p6r1i incetarea de plin drept a prezentului contract,

fird ca vreuna din parti sA poata pretinde celeilalte daune-interese'

Art.2l. Solu{ionarea litigiilor
2l,1. - Achizitorul 9i fumizorul vor face toate efortudle pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative

directe, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatur5 cu indeplinirea

contractului.
21.2. . Dacd' dup[ 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi fumizorul nu reuqesc s?l

rezolve in mod amiabil o air.rg"nta contractual5, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze de.

citre instanlele judecdtoregti din Rominia'



10.5. - Achizitorul prin responsabilii desemnati, are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele
mcntionate Iurnizate pentru conformitatea lor cu specificatiile din piopunerea tehnicd.

Art.1l. Sanc(iuni pentru neindeplinirea culpabili a obliga{iilor
11.1. - in cazul in care, din vina sa exclusivd, fumizorul nu reu$egte sd-gi indeplineascl obliga]iile
asumate prin contract, atunci achizitorul va calcula 9i factura penaliteli in cuantum de pdnd la 0,1 %
pentru fiecare zi de intdrziere din prelul contractului, p6nd la indeplinirea efectivd a obligatiilor.
11.2. - in cazul in care achizitorul nu igi onoreazi obligaliile in termenul prev6zut la punctul 10.1,

atunci acestuia ii revine obligatia de a pl5ti, ca penaliteli, o sumf, echivalentd cu 0,1% pe zi din plata

neefectuatd.
11.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pEr1i, in mod

culpabil si repetat, dA dreptul pdrfii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde

plata de daune-interese.

11.4. - Achizitorul iqi rezervl dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisd adresatd

prestatorului, IArA nici o compensalie, daca acesta din urmi dd faliment, cu condilia ca aceasti anulare

ii nu prejudicieze sau se afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru prestator. in acest caz,

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd
pAnd la data denuntdrii unilaterale a contractului.

Clauze speciJice

Art.12. Recepfie, inspecfii gi teste
12.1. - Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta ;i/sau testa produsele pentru a

verifica conformitatea lor cu specifica{iile din oferta tehnicE, anexl la conffact.

12.2. - Inspecliile gi testele din cadrul recepliilor se vor face la sediul achizitorului.
12.3. - Dacd vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor, achizitorul are

dreptul sd il respingE, iar fumizorul are obligalia, {Eri a modifica pretul contractului de a inlocui
produsele refinate, in termen de 2 zile de la data constatarii neconcordantei cu specificaliile - din
documentalia de atribuire.
12.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa gi, dacS este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau

amdnat datoriti faptului ci produsele au fost inspectate si testate de fumizor, cu sau fdrl participarea

unui reprezentant al achizitorului, anterior liwdrii acestora la destinatia finaltr.
12.5. - Prevederile clauzelor 12.1-12.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligalia asum6rii garanliilor
sau altor obligalii prevlzute in contract.

Art.13. Ambalare gi marcare
13.1. - (l) Furnizorul are obligalia de a ambala produsele pentru ca acestea s[ facd fap, fdrd limitare, la
manipularea duri din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la soare gi la
precipitaliile care ar putea si apard in timpul transportului gi depozitarii in aer liber, in aga fel inc6t sd

ajungi in bund stare la destinatia finall.
(2) in cazul ambaldrii greutEjilor 9i volumelor in form5 de cutii, fumizorul va lua in considerare,

unde este cazul, distanla mare pdnd la destinalia finah a produselor gi absenta facilitdlilor de
manipulare grea in toate punctele de tranzit.
13.2. - Ambatarea, miucarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict
cerinlele ce vor fi special prevdzute in contract, inclusiv cerinJele suplimentare.
13.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum gi toate materialele necesrue protectiei
coletelor rdmdn in proprietatea achizitorului.

Art.14. Livrarea gi documentele care insofesc produselc
14.1. - Fumizorul are obligalia de a livra produsele la destinalia finali indicati de achizitor respectdnd
lermenul de livrare a produselor de maxim 5 zile de la data comenzii;
14.2' - Certificarea de cdtre achizitor a faptului cd produsele au fost livrate par[ial sau total se face dupl
receplie, prin semnarea de primire dc cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emisc
de fumizor pentru livrare.
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Art.22 Limba care guvcrneazi contractul
22.1. - Limba cue guverneazd contractul este limba romAnd.

Art,23. Comuniciri
23.I. - (1) Orice comunicare intre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisd in scris.' (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii c6t gi in momentul
primirii.
23.2. - Comunicirile intre pdrfi se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmhrii in scris a primirii comunicirii.
Art.24. Legea aplicabili contractului
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

. Plrfile au inleles sI incheie *i ..?.i..:).1.,.9.1.k prezentul contract in doui exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

DIRECTIA
Furnizor,

Atelierul HANDROMaiI
din cadrul funda{iei HAND-ROM

DIRICTORD

l'

4
P

5


