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1' ln temeiul ordonanlei de urgentd a Guvernulu i nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie pubtici,
a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatd cumodificirile gi completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare produse, intre

MUNIGIPIUL BUGURESTI ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuregti, Strada DomnitaAncuta nr.1,sector 1, telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872, conttrezorerie RO07TREZ24Ag4o3o31001Ogx deschis taTrezoreria statului sector 1, reprezentata prin Director General Alina RoMAN, Director General Adjunct
Economic Mirela Georgeta loNlrA in calitate de achizitor, pe de o parte, si

sc MEDA GoNSULT SRL, cu sediul in Bucuregti, str. Calea Campulung nr. 59, Targoviste, telefon/fax:
02451210.105, numdr de inmatriculare J15/696 12003, cod fiscal RO 15730038, cont trezorerie ROB9 TREZ 2715
069X XX00 0814 - deschis la Trezoreria Targoviste, reprezentata prin Administrator lonut OLTEANU, in calitate
furnizor, pe de alta parte.

2. Definifii
2.1. in prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretafi astfel:
a.contract -prezentul contract de furnizare 9i anexa acestuia.
b.achizitor 9i furnizor - pir[ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c.pretul contractului - pretul pldtibil furnizorului de citre achizitor, in bazacontractului, pentru
indeplinirea integralS 9i corespunzitoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d.produse - bunurile pe care furnizorulse obliga, prin contract, sd le furnizezeachizitorului;
e'servicii - serviciile aferente livririi produselor, respectiv activitilile legate de furnizarea produselor
cum ar fi transportul, asigurarea si orice alte obliga[ii care revin furnizorului prin Jontract;
f' origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cAnd prinprocesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majori gi esen(iald a componentelor rezultd un produsnou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bazd, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. originea produselor gi serviciilor poate fi distincid de nalionalitatea
furnizorului;
g.destinafie, finali - locul unde furnizorulare obligalia de a furniza produsele;
h.termenii comerciali de livrare vor fi interpretafi conform INCoTERMS 2000 - camera lnterna[ionalS
de Comerf (ClC);
i' forfa majori - un eveniment mai presus de controlul pd(iloa care nu se datoreazd gregelii sau vineiacestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului gi care 

- 
face imposibild

executarea 9i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolulii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii apirute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci enunliativd. Nu Lste considerat for[d majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre pdrfi;
j. zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
3.1 ln prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3-2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se specificd in mod
diferit.
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CIauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractutui
4'1 Furnizorulse obligi sd furnizeze ,,GoNSUMABILE PENTRU coplAToARE, FAXURT St |MPR|MANTE",
in perioada convenita si in conformitate cu prevederile acestui contract si pentru cantiti{ile prevdzute in Anexa.4'2 Achizitorul se obliga sa achizifioneze, respectiv sa cumpere si sa pliteascd pre[ul convenit inprezentul contract.

5. Prelul contractului
5.1 Pretul contractului, respectiv prelul produselor furnizate este de f 01.198,00 lei, la care se adaugd TVA in
valoare de 24.287,52 lei (detaliere conform anexa).
Pret total contract: 125.4e5,52 tei cu TVA :

' 6. Durata contractului
6'1 Prezentulcontracteste valabil de la semnarea acestuia de ambele parti sise incheie la data de31.12.2015,
cu posibilitatea de prelungire cu acordul partilor prin act aditional.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea incepe dupd semnarea acestuia.

8. Documentele contractut ui
8. 1 Documentele contractului sunt:
a) Caiet de sarcini;
b) Propunerea tehnico-financiara

9. Obligaliile principate ale furnizorutui
9.1 Furnizorul se obligd sd furnizeze produsele la standardele prezentate in propunerea tehnico-financiara.

10. Obligaliile principate ale achizitorutui

10.1 Achizitorulse obligi si plSteascd pre{ul produselor cdtre furnizor in termen de 30 de zile calendaristice de
la primirea facturii emisa de catre furnizor.
10'2 Dacd achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. lmediat dupd ce achizitorul igi onoreazd obligaliile, furnizorul
va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea cutpabitd a obtigaliilor
11.1 in cazul in care, din vina sa exclusivi, furnizorul nu reugegte si-gi ?ndeplineascd obliga[iile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca penititali, o sumd echivalenti cu o cotd
procentualS de 0,05% din pretul obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intArziere, pana la indeplinirea
efectiva a obliga{iilor.
11.2 in cazul in care achizitorul nu igi onoreazi obligafiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, la art. 10.2 atunci acestuia ii revine obliga[ia de a pldti, ca penalitd[i, o sumd echivalentd cu 0,05 %
din valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristica de intdrziere, pana la indeplinirea efectiva a obliga[iilor.
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pi(i, in modluipabil gi
repetat, di dreptul pd(ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-
interese.

11.4 Achizitorul igi rezervi dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisd adresati furnizorului, fird
nici o compensatie, dacd acesta din urmi di faliment, cu condilia ca aceastd anulare s6 nu prejudicieze sau si
afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru furnizor. ln acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indepliniti pdni la data denunlarii unitaierale a
contractului.
11.5 lncetarea contractului
(1) Prezentulcontract inceteaza de plin drept, fara a maifi necesara interven(ia unei/unui
tribunal/instanle judecdtoregti in cazul in care una dintre parti:



> nu isi presteazA una din obligafiile esentiale din prezentul contract;
> este in stare de incapacitate de plata sau a fost declangata procedura de lichidare (faliment)

inainte de inceperea prestirii prezentului contract;
> cesioneazd drepturile si obligatiile sale previzute de prezentul contract fara acordulceleilalte

parti;
> isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de cdtre

cealalti parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract sau
> in termen de 5 zile de la data primirii notificirii prin care i s-a adus la cunogtinla ca nu si-a

executat ori isi presteazd in mod necorespunzator oricare dintre obliga[iile ce ii revin.

(2) Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentuluicontract o va notifica celeilalte parti, cu cel
mult 5 zile inainte de data la care incetarea urmeazd sa-si producd efectele.
(3) Rezilierea /incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obliga[iilor deja scadente intre
pirfile contractante.
Prevederile prezentului articol (respectiv 11.5, incetarea contractului) nu inlatura rdspunderea pirtii care in mod
culpabil a cauzal i ncetarea contractului.

Clauze specifice

12. Receptie, inspeclii gi fesfe
12.1 Achizitorul si reprezentantul siu are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificatiile din oferta tehnico-financiara.
12.2 lnspecliile din cadrul recepliei calitative se vor face la destinatia finali a produselor si se va finaliza printr-

un proces verbal de receptie.
12.3 Dacd vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificirilor, achizitorul are dreptul si il respingd,

iarfurnizorul are obliga!ia,fdrd a modifica pretul contractului, de a remedia defectele in termen de 2 (doua)zile
calendaristice;
12.4 Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu il vor absolvi pe furnizor de obligafia asumdrii garantiilor sau

altor obligatii previzute in contract.

13. Ambalare gi marcare
13.1 Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea si facd fatd, ldrd limitare, la manipularea

duri din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la soare gi la precipitaliile care ar
putea sd apard in timpul transportului gi depozitdrii in aer liber, in aga fel incdt sd ajungd in bund stare la
destinatia finalS.
13.2 Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele:

denumirea produselor, denumirea producitorului, locul de fabricalie si anul fabricatiei.
13.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum gitoate materialele necesare protectieicoletelor (cutii)

rdmAn in proprietatea achizitorului.

14. Livrarea gi documentele care insofesc produsele
14.1 Furnizorul are obligatia de a livra produsele, numai in baza comenzii ferme, in functie de necesitati, la

destinalia finali indicatd de achizitor (Strada Domnita Ancuta nr.1, Bucuregti), in termen de 3 zile lucratoare

de la primirea acesteia.

14.2 Furnizorul va transmite achizitorului, conform ofertei tehnice, documentele care insolesc produsele

astfel: a) Factura fiscala
b) Certificatul de calitate si garantie;

14.3 Certificarea de citre achizitor a faptului ci produsele au fost livrate parlial sau total se face dupa recep[ie,

p1n semnarea de primire de citre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru

livrare.
14.4 Livrarea produselor se consideri incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de

recep[ie a produselor.
14.5 Transportul produselor se va face de cdtre contractant la adresa menlionata de achizitor.

/r-4



15. Perioada de garanlie acordatd produselor
15'1 Furnizorul are obligalia de a garanta ci produsele furnizate prin contract sunt conforme ofertei tehnico-
financiare depuse' De asemenea, furnizorul are obligalia de a garanta cd toate produsele furnizate prin contract
nu vor avea nici un defect ca urmare a materialelor, ori oricirei alte acliuni sau omisiuni a furnizorului.15'2 Perioada de garantie acordatd produselor incepe cu data recepfiei efectuate dupa livrare, pe o perioada
de 24luni.
15'3 Achizitorulare dreptulde a notifica imediat furnizorului, in scris, orice pl6ngere sau reclamalie ce apare in
conformitate cu aceastd garanlie.
15'4 La primirea unei astfel de notificdri, furnizorul are obliga[ia de a remedia defec(iun ea in 2 (doua) zilecalendaristice sau de a inlocui produsul in perioada .onu"nite, fird costuri suplimentare pentru achizrtor.
Produsele care, in timpul perioadei de garanfie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o noud perioadd degarantie care curge de la data inlocuirii produsului.
15'5 Daci furnizorul, dupd ce a fost ingtiin[at, nu reugegte si remedieze defectul in perioada convenitd 2(doua) zile, achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul gi pe cheltuiala furnizorului gi fdrd a
aduce nici un prejudiciu oricdror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea fa{i de furnizor prin contract.

1 6. Aj ustarea prelul ui contractul u i
16.1 Pentru produsele livrate, pld{ile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in
propunerea tehn ico-financiara.
16.2 Prefulcontractului nu se ajusteazi.

17. Amendamente
17.1 Pdr[ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adifional.

18. lntarzieri in indeplinirea contractului
18.1 Furnizorulare obligafia de a indeplinicontractulde furnizare in perioada convenita.
18.2Dacd pe parcursul indeplinirii contractuluifurnizorul nu respectd termenul previzut, acesta are obliga{ia de
a notifica, in timp util, achizitorului modificarea datei de furnizare. Modificarea se face cu acordul partilor, prin act
adiIional.
18.3 ln afaracazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intdrziere in
indeplinirea contractului di dreptulachizitorului de a solicita penalitifi furnizorului.

19. Cesiunea
19.1 Executantul poate cesiona creanlele ndscute din prezentul contract cu acordul achizitorului, obliga{iile
rdmindnd in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate inifial.

20. Forla majord
20.1 Forta majori este constatatd de o autoritate competentd.
20.2Fofia majori exonereazd pdrfile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentulcontract, pe
toati perioada in care aceasta actioneazd.
20.3 lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo(ei majore, dar fdri a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pirfilor pdni la apari[ia acesteia.
20.4 Partea contractanti care invocd fo(a majord are obliga[ia de a notifica celeilalte pi(i, imediat gi in mod
complet, producerea acesteia gi si ia orice misuricare iistau la dispozi[ie in vederea limitdriiconsecinielor.
20.5 Dacd for[a majori ac(ioneazd sau se estimeazi cd va acliona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sd notifice celeilalte pir[i incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd ca vreuna dintre
pirfi si poatd pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solulionarea litigiilor
21'1 Achizitorul gi furnizorul vordepune toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabild, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre eiin cadrul sau in legdturd cu indeplinirea contractului.
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21.2Dac6, dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi furnizorul nu reugesc si rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuali, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze fie prin arbitra; la
Camera de Comerl gi lndustrie a Romdniei, fie de cdtre instan{ele judecitoregti din Romdnia.

22. Limba care guverneazd contractul
221 Limba care guverneazd contractul este limba romdni.

23. Comunicdri
23.1 (1) Orice comunicare intre pirtii, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie transmisd in
scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt gi in momentul primirii.
23.2 Comunicirile dintre pirfi se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu condilia confirmdrii
in scris a primirii comunicdrii.

24. Legea aplicabild contractului
24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.
24.2 Contractul va fi derulat de ServiciulAdministrativ, PSl, Organizarea si Evidenta Presta[iei. prezentul
contract s-a incheiat in 4 (patru) exemplare, 3 (trei) pentru achizitor si unul pentru furnizor.

Achizitor,

ADMINISTRATIA STRAZILOR
BUCURESTI

DIRECTOR GE RAL ADJ. EC., 
''
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Prestator,

SC MEDA CONSULT SRL

OLTEANU

PROPRIU,

1

ADMINISTRATOR,
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