
CONl'ITACI' DF] I.'TJIi.NIZAII.I]
nt-.

ln tcnrciul Lcgii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare, a
llottrr6rii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie publicS/ acordului-cadru din Legea nr. 98i2016 privind achiziJiile publice, cu
rnodificirilc Ai completdrile ulterioare, a intervenit prezentul contract de furnizare de produse, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICTPIULUI PITE$TI, CU SCdiUI iN PitEgti, StTAdA

I.C.Brdtianu, nr.56, telefor/fax 03120304201 0372030421, cod fiscal 27302116, cont
RO97"1RE224A681100710103X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprezentatd prin domnul

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

qi

S.C. SERVICE LIFT OPERATM.R.L. cu sediul comercial in Bucuregti, Str. NavigaJiei nr. 33,
sector l, Bucureiti, inregistrati la Registrul Comertului sub nr. J40l13396/2008, cod de inregistrare fiscala RO
24274844, cont RO58 Cont IBAN RO06TREZ70I 5069XXX009404 deschis la Trezoreria Sectorului l, punct
de lucru Piteqti, str.Smeurei, teUfax 0248219327, reprezentat| prin domnul - - Director
General, in calitate de furnizor, pe de altd parte.

Art.2. Definifii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaji astfel:
a. contracl - reptezinte prezentul contract gi anexa Ia acesta.
b. achizitor si furnizor - pertile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prclul contractului - prelul pletibil fumizorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrali 9r corespunzAtoa.re a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele qi orice alte bunuri, pe care fumizorul se obligd, prin contract, si le furnizeze
achizitorului;
e. servicii - servicii aferente liwdrii produsclor, respectiv activitdli legatc de fumizarea produselor, cum ar fi
transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcJiune, asistenta tehnice in perioada de garanlie,9i orice alte
asemenea obliga(ii care revin fumizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci c6nd prin procesul
de fabricare, prelucrare sau asamblare majori gi esenJiali a componentelor rezulti ua produs nou, recunoscut
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bazd, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.

Originea produselor gi serviciilor poatc fi distincti de nalionalitatea fumizorului.
g. destinalie finali - Direclia de Asisten(5 SocialS a Municipiului Pite$ti;
h. termenii comerciali de liware vor fi intcrpretali conform INCOTERMS 2000 - Camera lntemaJionali de

Comerl (CIC).
i. forla najord - un eveniment mai presus de controlul pd(ilor, care nu se datoreazi greqelii sau vinei acestora,

care nu putca fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibili executarea 9i, respectiv,

indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau

orici alte calastrofe naturale, restric(ii apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind

exhaustivd ci cnunciative. Nu este considerat for(e majore un €veniment asemenea celor de mai sus care, fari a

crea o imposibilitate de executare, face cxtrem de costisitoare executarea obliga{iilor uneia din pdrti;

j. zi - zi calendaisticd; an - 365 de zile.

Art.3. Interpretare
3.1 in prezentul contracl, cu exceplia unci prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de

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

1.2 T".roenul "zi"sau "zile" sau orice referire ia zlle reprezintd zile calendaristice daci nu se specificd in mod

diferit.
ClauTe obligotorii

/,-/qa data :/: -c1Ar

Art.4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Fumizoruf se obliga s6 livreze Ei sd montcze 3(trei) lifturi pcntru transportul alimcntclor Ia Creqa nr.S

Rdzboieni (str. lndependenlei ff.20, Pitesti), Creqa m.1l Negru-Vodi (str. Negru Vodi nr.17, Pitesti),

Crega nr.li (str. Piscaritor nr.2, Pitesti), conform celor spccificatc in caictul dc sarcini, in pcrioada

convcniti qi in conformitate cu obliga(iile asumatc in prezenlul contract'

4.2. - Achizitorul sc obligd sa achiiiioneze, rcspectiv sd cutnpcrc ai sI plStcascl prclul convcnit in prczcntul

c0lrtract.



Art.5. Prclul contractului
5.1. - Prclul contractului, respectiv prelul produselor livrate gi a serviciilor accesorii prcstate cste de 76707 lei,
rcspectiv 64459,68Iei flri TVA, la care se adatgd 12247,32lei T.V.A.

Art.6. Durata contractului
6.1. - Prezentul contract se deruleazi de la data seruririi sale de ambele pe4i, respectiv 01.09.2017 pdnd la
09.1L2011.

Art.7. Executar€a contractului
7.1. Execularea contractului incepe de la data scmlSrii sale de ambele p64i.

Art.8. Documcntele contractului
8.1. - Documcntelc contractului sunt:

- ol'ertd de pre{
- oferti tehnicl
- caiet de sarcini

Art.9. Modalitlfi de plati
9.1. Achizitorul se obligd sd efectueze plata cdtre fumizor in termen de 20 zile de la data primirii facturii.
9.2. Plata se va efectua prin O.P.
9.3. Plata transportului produsclor de la fumizor la beneficiar este suportati de c6tre fumizor.

Art.10. Obligaf iile furnizorului
10.1. Fumizorul se obligi sI fumizezc produsele la standardele qi sau performantele prezentate in oferta tehnicd
gi in caietul de sarcini, anexe la contract.
10.2. Fumizorut se oblig6 se presteze serviciile necesare punerii in functiune a echipamentelor si a

instalatiilor pe care acestea le deservesc.
I0.3. Fr.rmizorul se obligi si despigubeascd achizitorul impotriva oriciror:

a) reclama{ii 9i acliuni in justilie, cc rezulti din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevcte, nume, mirci iffegistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in lcgature cu serviciile achiziJionate, gi

b) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturl, afcrente, carc renitd din nerespectarea

clauzelor contractuale.

Art.l l. Obligaf iilc achizitorului
1l.l, Achizikrrul se obligi sd faci reccpfia produselor care fac obiectul prezentului contract, dupe instalarea qi
punerea in func{iune a echipamentclor, conform specificaliilor tchnice.
11.2. Achizitoml se obligi si anunte imediat fumizorul, la sediul acestuia sau telefonic la dispecerat
(0248.219.327), orice nefunc(ionare sau func!ionare anormali a ascensorului.
11.3. Achizitorul se obligd si pistreze ;i si foloseascd in condilii normale instala[iile de ridicat conform
instruc(iunilor de folosire ale acestora.
I1.4. Achizitorul se obligi si respunde de integ tatea incuietorii de la camera masinii (pentru instalatiile cu
camera masinii) si si nu permiti interventia altor persoane, strAine de fumizor, la instalatiile de ridicat ce fac
obiectul prczcntului contract.
11.5. Achizitorul se obligd sE afi9eze la loc vizibil numirul de telefon al dispeceratului furnizorului sau a
societatii agreatc pe plan local si sa mentina in bune conditii instructiunile di exploatare si marcajele din
ascensorului (in cabina 9i la paliere).

A-rt-12. San((iuni pentru neindeplinirea culpabill a obligafiilorl2'l' In cazul in care, din vina sa exclusivl, fumizorul n ,eugegte sd-gi indeplineascn obligaliile asurate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretrul total a[ contractului ca penalitali, o sumd echivalentd cu o
cota procentuala cu 0,1%o pe zi din prelul total al contractului, iar fumizorul are obligatia de a achita
achizitomlui suma dedusa.
12'2' Nercspectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de cetre una dintre pirfi, in mod culpabil sirepetat, di dreptul pddii lezate de a considera contractul de drcpt reziliat si de a pretinde plata dc daune-interese.r2'3' (l) Prezentul contract se va .rezilia de drept, fira a mai fi necesard pgner", in intarziere afumizorului, IZrd incuviitrarea weunei instanle judecitorcati sau arbitrale 9i firI a rnui fi n""".uru indeplinireavrcunei formalitati prealabile in situaJie:

a) furnizorul cesioneaza drepturile
achizitorului;

sale izvorate din prezenful contract, flri acccptul

ncr-qonalitntalrb) are loc orice modificare orsanizationara carc irnnlica o schimh,rc crr nrivirc ln



juridica, natura sau controlul fumizorului, cu exccptia situatiei in care asemenca modificari sunt iffegistrate
intr-un act aditional Ia contractul de fumizarc.

(2) Prezentul contract se poate rezilia unilateral si in urmatoarele cazuri:
a) furnizorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale desi a fost notificat de achizitor;
b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de fumizare;
c) in situatia in care achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data

incheierii contractului, decide sa rezilieze contractul de fumizare.
d) cuantumul penalitatilor este mai mare de 10% din pretul contractului, in caz de neexecutare

culpabili, din vina fumizorului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.
12.4. Achizitorul igi rezervi dreptul de a renun(a la contract, printr-o notificare scrisd adresati fumizorului, fird
nici o compensalie, dacd acesta din urmi dd falimcnt, cu condilia ca aceaste anularc sd nu prejudicieze sau sd

afecteze dreptul la ac{iune sau despigubire pentru furnizor. in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzAtoare pentru part€a din contract indeplinitd panl la data denunfdrii unilatcrale a
contractului.

Claury speciJice

Art.13. Recepfie, inspecfii pi teste
13.1. Achizitontl sau reprezentantul siu are dreptul de a inspecta gi/sau tcsta produsele pentru a verihca
conformitatca lor cu specifica{iile din caierul dc sarcini, anexe [a contract.
13.2. Achizitorul are obliga[ia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentanJilor s6i imputcmicili
pentru efectuarca rccepJiei, testelor qi inspec(ii1or.
13.3. Inspec(iile qi testele din cadrul recep(iilor se vor face la sediul achizitorului. Receptia cantitativa si
calitativa a produselor liwate se va face la sediul achizitorului mentionat la art.l din prezentul conhact, de
catre comisia de receptie desemnata de citre achizitor, impreuna cu reprezentanh.rl fumizorului. Receptia se va
efectua conform prevederilor caietului de sarcini si va fi finalizata prin incheierea unui proces-verbal de
receptie cantitativa in care se vor mentiona evenlualele constatari de diferente, semnat fara obiectiuni de
reprezentantii furnizorului si cci ai achizitorului.
13.4. Rccepfia produselor se va facc dupd instalarea gi punerea in funcliune a echipamentelor, conform
specificaliilor tehnice.
13.5. Dacd vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificajiilor, achizitorul are dreptul si
i[ respingd, iar furnizorul are obligalia, frrd a modifica preful contractului de a inlocui produsele refuzate, cu alte
produse cu specificaJiile corespunzdtoare.
13.6. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa gi, daci este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat
datoriti faptului cd produsele au fost inspectate gi testate de furnizor, cu sau fEri participarea unui reprezentant
al achizitomlui, anterior liwirii acestora la destinalia finali.
13.7. Prevederile clauzelor 13.l-13.6. nu il vor absolvi pc furnizor de obliga(ia asumlrii garantiilor sau altor
obligaJii previzute in contract.

Art,14, Ambalare gi marcare
14.1. Fumizorul are obligalia de a ambala produsele pentru ca acestea si facd fate, flrd limitare, la manipularea
duri din timpul lransporhrlui, tranzitului qi expunerii [a temperaturi extreme, la soare qi la precipitaliile care ar
putea si apari in timpul transpo(ului qi depozitirii in aer liber, in aqa fel incit sd ajungd in buni stare la
destinaIia finali.
14.2. Toale materialele de ambalare a produselor, precum gi toate materialele necesare protec(iei coletelor
rim6n in proprictatea achizitorului.

Art.15. Livrarea qi documentele care inso{esc produsele
15.1. Furnizorul are obligalia de a livra produsele la sediul achizitorului respectdnd tcrmenul de liware a
produselor.
15.2. Fumizorul va transmite achizitorului documentele care insolesc produsele dupi cum urmeazd:

- factura fiscali,
- certificat de garanlie,
- aviz de insolire a mirfii

15.3. Livrarea (transportul si descarcarea), produselor se considera incheiata dupa receplia efectuata
conform prevcderilor caietului de sarcini si prezentului contract, printr-un proces-verbal de receptie, sernnat

fara obicctiuni de rcprezentantii achizitorului si cei ai fumizorului.
15.4. Certificarea de citre achizitor a faptului ci produsele au fost livrate par{ial sau total se face dupd rcceplie,
prin semnarea de primire de citre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documcntele emisc dc lumizor pcntru

Iivrare,



15.5. Livrarca produselor sc oonsidcri inchciati in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor
pentru rcccplia produsclor.

Art.l6. Asigurlri
16.1. Fumizorul are obliga(ia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau
deteriordrii neprevizute la fabricare, transport, depozitare qi liware, in functie de termenul de liware convenit.

Art.17. Servicii
17.1. Pe lingd fumizarea efectivi a produselor, fumizorul are obligaJia de a presta qi serviciilc accesorii
fumiz6rii produselor, fird a modifica preJul contractului.
17,2. Fumizorul are obligalia de a presta serviciile, pentru perioada de timp conveniti, cu condilia ca aceste

servicii si nu elibereze furnizorul de nici o obligaJie de garanlie asumati prin contract.

Art.l8. Perioada de garan(ie acordati produselor
18.1. Furnizorul are obligalia de a garanta cd toate produsele fumizate prin contract nu vor avea niciun defect ca

urmare a proiectului, matcrialelor sau manoperei (cu excepJia cazului cind proicctul $i/sau materialul e cerut in
mod expres de citre achizitor) sau oricdrei altc actiuni sau omisiuni a furnizorului ;i cd acestea vor funcfiona in
conditii normale de func(ionarc.
18.2. (1) Pcrioada de garanJie acordati produselor de citre fumizor este de 24 luni calendaristice.

(2) Perioada de garanJie a produselor incepe cu data semndrii precesului verbal de receplie efectuat dupd
livrarea acestora la destinaJia finald.

Art.l9. Ajustarea prefului contractului
19.1, Pentru produsele liwate gi pentru serviciile prestate, pleile datorate de achizitor fi,rnizorului sunt cele

declaratc in ofcrtd, ancxd la contract.
19.2. PreJul contractului este ferm.

Art.20. Amcndamente
20,1, Pi(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adilional, numai in cazul apari{iei unor circumstanle care lezeazd interesele comerciale
legitime ale acestora qi care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului.

Art.2l. Intirzieri in indeplinirea contractului
21.1. Fumizorul are obligatia de a indcplini contractul dc fumizare in perioada conveniti.
21.2. Dacd pe parcursul indeplinirii conhactului fumizorul un respecti termenul de liware sau de prestare a
serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea dateTperioadelor de
furnizare asumate se face cu acordul pi4ilor, prin act adilional.
21.3. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de lilrare, orice intdrziere in
indeplinirea contractului dI dreptul achizitorului de a solicita pcnalitdli fumizorului.

Art.22, Cesiunea
22.1. Fumizorul se obligi si nu transfcrc total sau pa(ial obligaliile asumate prin contract, ferl si oblini, in
prealabil, acordul scris al achizitorului.

Art.23. ForIa majorl
23.1. Fo(a majori este constatate de o autoritate compct€nte.
23.2. F ota majori exonereazi plrtile contractante de indeplinirea obligajiilor asumate prin prezcntul contract,
pe toati perioada in carg aceasta actioneazi-
23.3. Indcplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acfiune a fodei majore, dar {Eri a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pirlilor pdni la aparilia acesteia.
23.4. Partea contractantd care invoci forfa majord are obligafia de a notifica celeilaltc pirti, imediat gi in mod
complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozi{ie in vederea [imitlrii consecinfelor.
23.5. Daci forfa majord aclioneazi sau se estimeazd ci va acliona o perioadi mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avca dreptul sd notifice celeilalte pdr(i incetarea de plin drept a prezentului contract, flri ca weuna din pi4i
si poati pretinde celeilalte daune-interese.

Art.24. Solufionarea litigiilor
24'1. Achizitorul qi furnizorul vor face toate eforturilc pentru a rezolva pe cale amiabilS, prin tratative directe,
oricc neinlelcgere sau disputi care sc poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu indcplinirea contractului.



24.2. Daci, dupi l5 zilc de la inccpcrca accstor tratativc, achizitorul $i Iurnizorul nu rcufcsc s6 rezolve in mod
amiabil o divcrgcn{i contractuald, ficcarc poatc solicita ca disputa si se solu{ioneze de cdtre instantele
judecdtoregti din Rominia.

Art.25. Limba care guverneazd contractul
25.1. Limba care guvcmeazd contractul esle limba romana.

Art.26. Comuniciri
26.1, (l) Orice comunicare intre pe4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmise in
scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat gi in momentul primirii.
26.2, Comunicirile intre pdrfi se pot face gi prin tclefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condiJia confirmirii
in scris a primirii comunicdrii.

Art,27. Legea aplicabili contractului
27.1, Contrac(ul va fi ioterpretat conform lcgilor dlg R.omenip

Pd4ile au inteles sd incheie azi ..r--'.(.:.;..J....,.1.'-.:..Y... prezentul contract in doui exemplare, cAte unul
pentru fiecarc parte.
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