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in temeiul l-egii nr. 98/2016 privind achiziJiile publice, cu modific[rile qi complet[rile
ultcrioare, a Hotlririi 39512016 pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a prevederilor

refcritoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziliile pubtice, cu modificirile gi completdrile ulterioare, a intervenit prezentul contract de

furnizare de produse, intre

DTRECTIA DE ASISTENTA SOClalA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in Pitegti,

strada I.C.Br5tianu, nr.56, telefon/fax 03720304201 0312030421, cod fiscal 27302116, cont
RO97TREZ24A68 I 100710103X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprezentate prin domnul

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

st

S.C. AIR SERVICE DELTA S.R.L. cu sediul in $teflneqti, Str. Macilor nr. I9, jud.Argeq,

inregistrati la Registrul Come(ului sub nr. J03/440l98, cod de inregistrare fiscali RO 10868600, Cont
IBAN RO06TREZ70l 5069XXX009404 deschis la Trezoreria Municipiului Pite$ti, teUfax
0248213163, reprezentate prin domnul - Administrator, in calitate de furnizor,
pe de alti parte.

Art.2. Definifii
2.1. - in prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contrsct reprezintd prezentul contract $i anexa la acesta.

b. achizitor si furnix,or - peftile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - prelul plitibil fumizorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrali qi corespunzitoare a tuturor obligaJiilor asumate prin contract;
d.produse echipamentele gi orice alte bunuri, pe care fumizorul se oblig[, prin contract, si le
funtizeze achizitoru lui ;

e. senicii - sen,icii alerente livrdrii produselor, respectiv activitali legate de fumizarea produselor, cum
ar fl transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcJiune, asistenla tehnicd in perioada de garanJie,
qi orice alte asemenea obtigalii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci c6nd prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord gi esentiald a componentelor rezultd un produs
llou, recunoscut conrercial, care estc difcrit, prin caracteristicile sale de bazd, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor gi serviciilor poate fi distincti de nalionalitatea
furnizorului.
g. destinalie finald - Direcf ia de Asistenld Sociald a Municipiului Pitegti;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretali conform INCOTERMS 2000 - Camera
Intemafionald de Come( (CIC).
i. for|a majord - un evcniment mai presus de controlul pe(ilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevezut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contracfului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolufii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aperute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi ci enunciativd. Nu este considerat fo4l majori un
eveniment asemenea celor de mai sus care, iird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaliilor uneia din pn(i;
j. zi - zi calendaristicS; ar - 365 de zile.

Art,3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepfia unei prcvederi contrare cuvintele la forr.na singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este pemris dc context.



3.2 Tcrmcnul "zi"sau "zile" sau orioc rcfcrire la zile rcprczintd zile calcndaristice daci nu se specifici
in nlod dif'eril.

Clauze obligatorii

Art.4. Obiectul principal al contractului
4.1. Fumizorul se obligi sd livreze centrald termicd BUDERUS LOGAMAX PLUS G8162-100 KW
la Crega nr.5 Craiovei (strada Constructorilor nr 2A) qi sn presteze serviciile aferente furnizlrii
acesteia, respectiv montarea, testarea $i punerea in funcliune a centralei termrce, in conformitate cu
cerinlele din caietul de sarcini cu prevederile normativului specific in vigoare gi obligaliilor asumate
prin prezentul contract.

Art.5. Preful contractului
5.1. - Pre(ul contractului, respectiv prelul produselor livrate gi a serviciilor accesorii prestate este de
19934,52lei, respectiv 16751,70 lei liri TVA, la care se adauga 3182,82 lei T.V.A.

Art.6. Durata contractului
6.1. - Prezentul conffact se deruleazi de la data semndrii sale de ambele pd(i, respectiv 25.09.2017
pdnn la 31.10.2017.

Art.8. Documentele contractului
8,1, - Documentele contractului sunt

- oferli tehnici qi financiarl
- caiet de sarcini

Art.9. Modalitlfi de platl
9.1. Achizitorul se obligi si efectueze plata citre 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 Ia fumizor la beneficiar este supoftata de cdtre fumizor.

Art.I0. Obligafiile lurnizorului
10.1 Furnizorul se obligi sd fumizeze ccntrala termic6, cc facc obiectul prezentului contract gi si
presteze serviciile afcrcntc in vederea bunei funcJiondri a centralei termice const6nd in instalarea,
testarea $i recepJionarea centralei termice, la Crega nr.5 Craiovei.
10.2. Fumizorul se oblig[ si furnizeze produsele qi sd presteze serviciile aferente la standardele gi

performanlele prevdzute in propunerea tehnicS,caietul de sarcini qi normativul specific in vigoare.
10.3. Fumizorul este obligat si asigure service gratuit in perioada de garan{ie.

10.4. Intervenliile in timpul garanliei se vor face in prezenla unui delegat al D.A.S. Piteqti.
10.5. Obligaliile fumizorului se completeazl cu prevederile din caietul de sarcini.
10.6. Fumizorul se obligd sd despigubeascI achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamalii gi ac{iuni injustilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectualS
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala{iile sau

utilajele folosite pentr-u sau in legaturl cu serr,riciile achizi]ionate, qi

b) daune-iuterese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice naturf,, aferente, care rezultd din
nerespectarea clauzelor contractuale.

10.7. Fumizorul are obligalia ca operaliunile de instalare, puncrc in funofiune, operaliunile de service-
reparare qi verificarea tehnicd periodici sd le efectueze numai cu personal autorizat I.S.C.I.R in
contbrmitate cu normele in vigoare.
I0.8. Fumizorul se obliga sd supravegheze prcstarea serviciilor, si asigurc rcsursclc ut:rqt1c,
materialele, instalaliile, echipanrentclc qi orice altc asetnenea, fic de naturi provizoric, Iic delirritivri,

Art,7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe de la data semndrii sale de ambele pdrfi.



cerutc de $i pentru contractJ in mdsura in care necesitatea asiguririi acestora este previzutl in contract

sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
10.9. in perioada de garanlie, fumizorul are obligalia de a furniza achizitorului, la sediul acestuia din
urmd qi in mod gratuit, con.rponentele necesare inlocuirii pentru produsele livrate, a componentelor
defecte, in termen de 7 zile de la data la care achizitorul aduce la cunogtinli furnizorului existenla
defec{iunilor la produsele livrate. De asemenea, fumizorul va asigura gratuit serviciile afeiente
inlocuirii componentelor defecte.
10.10. In situaliile in care, in perioada de garanfie, fumizorul nu poate fumiza achizitorului
componentele necesare in vederea remedierii defecliunilor produselor livrate, atunci fumizorul are

obligalia de a inlocui, in termen de 7 zile de la data la care achizitorul aduce Ia cuno$tinld fumizorului
existenla defecJiunilor la produsele livrate, intregul produs (din care face parte componenta defecti) cu
un alt produs, cu performanle cel pulin egale cu celc ale produsului defect care trebuie inlocuit, IEri
nici o obligalie de plati din partea achizitorului.
10.11. Fumizorul are obligaJia ca in cazd defectirii unor componente se vor folosi pentru inlocuire
numai componente originale.

Art. I l. Obligaliile achizitorului
11.1. Achizitorul se obligi sd facd receplia centralei termice care t-ace obiectul prezentului contract,
dupd instalarea gi punerea in funcliune a acesteia, conform specificaliilor tehnice, prin incheierea
procesulur verbal de receplie.
11.2. Achizitonrl se obligd sa respecte toate normele gi recomandirile fdcute de personalul fumizorului
prin instrucliunile de folosire.

Art.l2.^ Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabill a obligafiilor
12.1. In cazul in carc, din vina sa exclusivi, furnizorul nu reu$eqte sd-qi indeplineasci obligaliile
asunate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful total al contractului ca penalitali, o sumi
echivalentd cu o cote procentual6 cu 0,1 % pe zi din prepl total al contractului, iar fumizorul are
obligatia de a achita achizitorului suma dedusa.

Art.l3. incetarea contractului
13.1. ( I ) La implinirea termenului pentru care a fost incheiat.

(2) Prin denunlarea unilaterali de cltre achizitor, fhrd nici o notificare prealabili adresati
fumizorului, in cazul in care acestuia ise retrage autorizalia de funclionare, intri in procedura de
reorganizare judiciard sau este declarat in stare de faliment. in acest caz, fumizorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzS.toae pentru partea din contract indeplinit[ pdnd la data denunJdrii
unilaterale a contractului.

(3) Prin denunlare unilaterald, cu o notificarc prcalabilS adresatd fumizorului, in cazul in care
acesta nu isi indeplinegte la timp qi in bune condilri oricare dintre obligaliile ce-i revin.

(4) Prin denun{are unilaterali de citre achizitor in cazul apariliei unor circumstanle care nu au
putut fi prevezute la data incheierii contractului gi cu condiJia ca acesta sd notifice fumizorul.

(5) Prin acordul scris a[ pd4ilor.
(6) In orice alte cazuri prevdzute de lege.

13.2. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre piti, in mod
culpabil si repetat, di dreptul pi4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.

ClauTe specifrce

Art.14. Recepfie, inspecfii $i teste
14.1. Achizitorul sau reprezentantul sIu are dreptul de a inspecta gi/sau testa produsele pentru a
verifica confbnnitatea lor cu specifica{iile din caietul de sarcini, anexe la contract.
14.2. Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sdi
iputemrcili pcntru ef-ectuarea recep{iei, testelor lii inspcclirlor.
i4.3. Inspcctirle qi testclc'dnl cadrul rcccpliilor sc vor lhce la scdiul achizitorului. I{eccptrl eillilul,vtl ir
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produselor livrate se va face la sediul acl.rizitorului rnentionat la art.l din prezentul contract, de catre
comisia de receptie desemnata de catre achizitor, imprcuna cu reprezentantul fumizorului. Receptia se

va cfectua conform prevederilor caietului de sarcini si va fi finalizata prin incheierea unui proces-
verbal de receptie semnat fdrl obiectiuni de reprezentantii fumizorului si cei ai achizitorului.
14.4. Receplia produselor se va face dupi instalarea gi punerea in funcliune a echipamentelor,
conform specifi caliilor tehnice.
14.5, Dacd vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specilicalrilor, achizitorul are

dreptul sd il respingi, iar lumizonrl ale obligalia, {Eri a modifica preiul contractului de a inlocui
produsele refuzate, cu alte produse cu specificaliile corespunzitoare.
14.6. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa gi, daci este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amanat datorita faptului ch produsele au fost inspectate gi testate de fumizor, cu sau firi participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livririi acestora la destinaJia finald.
14.7. Prevederile clauzelor 13.1-13.6. nu il vor absolvi pe fumizor de obligatia asumirii garanliilor
sau altor obliga(ii prevdzute in contract.

Art.l5. Ambalare qi marcare
15.1, Furnizorul are obligalia de a ambala produsele pentru ca acestea se facd fa\d, fErd limitare, la
manipularea durd din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la soare gi la
precipitaJiile care ar putea si apari in timpul transportului qi depozitdrii in aer liber, in aga fel incit si
ajung[ in buni stare la destinatia finald.
15.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum qi toate materialele necesare protecliei
coletelor rlmin in proprietatea achizitorului.

Art.I6. Livrarea ;i documentele care insolesc produsele
16.1. Fumizorul are obligalia de a livra produsele la sediul achizitorului respectAnd termenul de
livrare a produselor.
16.2. Fumizorul va transmite achizitorului documentele care insolesc produsele dupi cum urmeazd:

- factura fiscald,
- certificat de garanfie,
- aviz de insofire a mirfii

16.3. Livrarea (transportul si descarcarea), produselor se considera incheiata dupa receplia efectuati
conform prevederilor caietului de sarcini si prezentului contract, printr-un proces-verbal de recepfie,
semnat fara obiectiuni de reprezentantii achizitorului si cei ai fumizorului.
16.4. Certificarca de cltre achizitor a faptului c6 produsele au fost livrate parlial sau total se face dupe
receplie, prin sernnarea de primire de cltre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise
de fumizor pentru livrare.
16.5, Livrarea produselor se consrderd incheiati in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor pentru receptia produselor.

Art.l7. Asiguriri
17.1, Fumizorul are obligalia 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.18. Servicii
I8.1. Pe lingd fumizarea efectivi a produselor, fumizorul are obliga{ia de a presta 9i serviciile
accesorii fumizirii produselor, fdrl a modifica preful contractului.
18.2. Fumizorul are obligaJia de a presta serviciile, pentru perioada de trmp convenitd, cu condiJia ca

aceste servicii sii nu eliberczc fumizorul de nici o obligaJie de garan{ie asumati prin contract.
18.3. F-umizorului ii revine obligalia respectlrii regulilor de securitatea muncii qi prevenirea gi

stingerea incendiilor pe toatd durata deruldrii contractului. Orice incidenVaccident datorat nerespectlrii
acestor reguli de citre personalul furnizorului este imputabil acestuia.
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Art.19. Perioada de garanfie acordatl produselor
19.1. Furnizorul are obligalia de a garanta cd toate produselc fumizate prin contract nu vor avea niciun
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceplia cazului cdnd proiectul gi/sau

materialul e cerut in mod expres de cetre achizitor) sau oriclrei alte acliuni sau omisiuni a fumizorului
qi ca aceslea vor funcliona in condilii normale de funclionare.
19.2. (l) Perioada de garanJie acordatd produselor de cdtre fumizor este de 24 luni calendaristice.

(2) Perioada de garanlie a produselor incepe cu data semnArii precesului verbal de receplie
efcctuat dupd livrarea acestora Ia destinalia finald.

Art.20. Ajustarea pre{ului contractului
20.1. Pentru produsele livrate qi pentru serviciile prestate, pldJile datorate de achizitor fumizorului sunt
cele declarate in ofertl, anexl la contract.
20.2. Prelul conlractului este ferm.

Art.20. Amendamente
21.1. Pe4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanSe care lezeazd

intcresele comerciale tegitime ale acestora gi care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului.

Art.22. lntdrzieri in indeplinirea contractului
22.1. Fumizorul are obligalia de a indeplini contractul de fumizare in perioada convenitd.
22.2. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului fumizorul un respectl termenul de livrare sau de

prestare a serviciilor, acesta are obliga{ia de a notifica, in timp util, achizitorului. Modificarea
dateiiperioadelor de fumizare asumate se face cu acordul pI4ilor, prin act adifional.
22,3. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
intirziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitAli fumizorului.

Art.23. Cesiunea
23.1. Fumizorul se obligd sd nu transfere total sau par{ial obligatiile asumate prin contract, {Iri sd
obJind, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

Art.24. Forla majori
24.1. Fo4a majore este constatate de o autoritate competenti.
24.2. Fort,a majord exonereaz6 pe(ile contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin prezentul
contract, pe toatA perioada in care aceasta actioneazS.
24.3. lndeptinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forfei majore, dar Iiri a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pind la aparilia acesteia.
24.4. Partea contractantd care invoci fo4a rnajord are obligalia de a notifica celeilalte p54i, imediat 9i
in mod complet, producerea acesteia qi si ia orice misuri care ii stau la dispozilie in vederea limitirii
consecinlelor.
24.5. Dacd, forla majori aclioneaza sau se estimeazi cA va aclrona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pi4i incetarea de plin drept a prezentului contract,
IErd ca vreuna din pdr{i sd poath pretinde celeilalte daune-interese.

Art.25. Solufionarea litigiilor
25.1. Achizitorul 9i fumizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neinlelcgere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.
25.2. Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi fumizorut nu reu$esc sa
rezolve in mod amiabil o divergenli contractuali, fiecare poate solicita ca disputa s[ se solu]ioneze de
cdtre instanlele judecitoreqti din Romdnia.



Art.26. Limba care guverneazi contractul
26.1. Limba care guvemeazd contractul este limba romAnI.
Art.27. Comuniclri
27.1. (l) Orice comunicare intre pe4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisi in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cit gi in momentul
primirii.
27.2. Comuniclrile intre pe(i se pot face qi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmlrii in scris a primirii comunicdrii.

Art.28. Legea aplicabili contractului
28.L Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Pa(ilc au infeles si incheic azi .. prezcntul contract in doud exemplare,
c6te unul pentru fiecare parte.
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