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l. in temeiul Ordonantei de urgent6 a Guvemului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie public6, a contractelor

de concesiune de lucr6ri publici gi a contractelor de concesiune de servicii, aprobati cu modificf,rile gi completirile ulterioare, s'

a incheiat prezentul contract de furnizare de produse,

lntre
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector l, telefon/fax 313.81.70' cod

fiscal 4433g?2, cont trezorerie RO40TRE224A840303200105X deschis la Trezoreria statului Sector l, reprezentata pfin

Director General Alina ROMAN, Director General Adjunct Tehnic Radu HOARTA si Director Ceneral Adjunct Ec. Mirela

IONITA si in calitate de achizitor, pe de o parte

Si

SC AD AUTO TOTAL SRL cu sediul in BUCURESTI, str. Tincani nr. 8, bl. Zl8, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, telefon:

021.317.59.09 ; fax: 021.404.33.071021.311.71.12 numar de inmatriculare J40/29340/1994, cod fiscal RO6844726' cont

trezorerie Ro50 TREZ 7005 06gx xx00 2078 deschis la Trezoreria operativa Municipiul Bucuresti, reprezentata prin Marcel

Brinzoi, in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. Delinitii
2.1. In prezentul contract urmltorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract -prezentul contract de furnizare;

b. achizitor qi furnizor - pArtile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c.pretul contractului - pr"1ut platibil furnizorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala qi

corespunzitoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d. produse - bunurile pe care furnizorul se obligtr, prin contract, sl le furnizeze achizitorului;

e. servicii - serviciile aferente liwirii produselor, respectiv activitalile legate de fumizarea produselor, cum ar fi transportul,

asigurarea gi orice alte obligatii care revin furnizorului prin contract;

f. o'rigine - locul unde prJdusele au fost realizate, fa-bricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare,

preluJrare sau asamblare majora gi esenfial[ a componentelor rezulti un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin

caracteristicile sale de bazd, prin scop sau prin utiliiate, de componentele sale. originea produselor gi serviciilor poate fi distinctl

de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie, finaltr - locut unde furnizorul are obligatia de a furniza prgdys-ele;

f,. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati ionform INCOTERMS 2000 - Camera Internationald de Comert (CIC);

i. forfa majori - un eveniment mai presus di controlul pdrfilor, care nu se datoreaza greqelii sau vinei acestora, care nu putea fi

prev6zut la" momentul incheierii contractului gi care face imposibilS executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt

considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, reshictii apdrute ca

umare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativi. Nu este considerat fo4a majora un eveniment

asemenea celor de mai sus .ui, l6.d a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor

uneia dintre pdrti;
j. d - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
;:fiil;;;;;iul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural 9i

vicevers4 acolo unde acest lucru este permis de context'

3.2 Termenul ,,2i,, ori "zile" sau orice ieferire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specifici in mod diferit'

Clauze obligatoril

4. Obiectul pfincipal ol contractului
4.1 Furnizorul se obliga sd furnizeze ULEIURI SI LICHIDE TEHNICE AUTO avand specificatiile tehnice prezentate in

propuner€a tehnica, in perioada convenita.

i.2 A.hi"itorul se obligi s6 achizitioneze, respectiv si cumpere gi sd pliteascl pretul convenit in prezentul contract'

5. Pretul contraclului
5.1 pretut contractului, respectiv pretul produselor livrate este de 15.143,70 lei, la care se adauga TVA in valoare de

3.634,49 lei,
5.2 pret total contract: 18.778.19 lei cu TVA (detaliere conform Anexa I a prezentului contract).



6. Duruto contrutctului
6.1 Prezentul confract este valabil pana la 31.12.2015.

7. Executareu contractului
7.1 Executarea contractului incepe dupd semnarea acestuia si numai inbaza comenzii ferme emise de catre achizitor.

8. Documentele contrsctului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) propunere tehnica si propunere financiara;
b) caietul de sarcini;
c) anexa la contract;

9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1 Fumizorul se obligl sd fumizeze produsele la standardele prezentate in propunerea tehnica, acestea fiind superioare celor
solicitate prin caietul de sarcini.
9.2 Furnizorul se obligd sdfurnizeze produsele pebaza de comanda ferma la solicitarea achizitorului.
9.3 Fumizorul se obligtr sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

1) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturi, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incdlcare rezultd
din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

10. Obligaliile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligd sd receptioneze produsele in termenul convenit, respectiv l-5 zlle lucratoare de la comanda ferma.
10.2 Achizitorul se obligl sd pldteascd pretul produselor c6tre fumizor in termen de 30 zile calendaristice de la primirea facfurii
emise de caffe furnizor.
10.3 Dacd achizitorul nu onoreazb facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul
de a sista liwarea produselor. Imediat dupd ce achizitorul iqi onoreazd obligatiile, fumizorul va relua liwarea produselor in cel
mai scurt timp posibil.

11. Sancliuni pentru netndeplinirea culpabild a obligatiilor
I 1.1 in cazul in care, din vina sa exclusivb, furnizorul nu reugeqte s6-9i indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are

drepful de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o sumd echivalentd cu o cota procentualS de 0,05% din valoarea
produselor neliwate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2in cazulin care achizitorul nu igi onoreazd obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite la art.l0.3,
atunci acestuia ii revine obligatia de a pldti, ca penalitbti, o sumf, echivalentd cl 0,05oh din valoarea facturilor neachitate,pe zi
calendaristica de intarziere, dar nu mai mult decat valoarea obligatiei neonorate.
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pArti, in mod culpabil gi repetat, dd dreptul
pdrtiii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-interese.

I 1.4 Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisd adresatd furnizorului, fbrd nici o

compensatie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la
actiune sau despdgubire pentru furnizor. in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru
partea din contract indeplinitd p6nd la data denuntdrii unilaterale a contractului.
I 1.5 Incetarea contractului.

(l) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei/unui tribunal/instante
judecatorestiin cazul in care una dintre parti:

prestarii prezentului contract;

ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract sau

presteaza in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce ii revin.
(2) Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pafii, cu cel

putin 30 zile inainte de data la care incetarea vrmeaza sa-si produca efectele. Daca partea in culpa isi remediaza neindeplinirea
in intervalul de preaviz, incetarea contractului nu se va mai produce.

(3) Rezilierea lincetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente infre partile
contractante.
Prevederile prezentului articol (respectiv 11.5, incetarea contractului) nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a
cauzat incetarea contractului.



Clauze speciJice
12. Receptie, inspectii Si leste
l2.l Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile
din oferta tehnica.
l2.2lnspectiile din cadrul receptiei calitative se vor face la destinatia finald a produselor.
12.3 Dacd vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are drepful sd il respingd, iar furnizorul are
obligatia, fbrd a modifica pretul contractului:

a) de a remedia defectele ;

b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca produsele sd corespundd specificatiilor lor tehnice.
12.4 Prevederile clauzelor l2.l-12.4 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumdrii garantiilor sau altor obligatii prevdzute in
contract.
13. Ambslare Si marcare
13.1 Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sd facd fatd, fdrd limitare, la manipularea durd din timpul
transporrului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la soare gi la precipitatiile care ar putea sd apard in timpul
transportului gi depozitdrii in aer liber, ?n aga fel incdt sd ajungd in bund stare la destinatia finald.
13.2 Ambalarea, marcarea qi documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele; denumirea
produselor, denumirea producatorului, locul de fabricatie, anul fabricatiei, valabilitate.
13.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum gi toate materialele necesare protectiei coletelor (cutii, paleti de lemn,
foi de protectie ) rdmdn in proprietatea achizitorului.

14. Livrsrea Si documentele care insolesc produsele
14.l Furnizorul are obliga{ia de a livra produsele la destinatia finald indicati de achizitor (Calea Serban Voda Nr.217, Sector 4,

Bucuresti).
14.2 (l) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris achizitorului datele de expediere, numdrul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incdrcare gi locul de descdrcare.

(2) Produsele liwate vor fi noi, fara nici un defect ca urnare a proiectului, transportului sau oricarei actiuni.
(3) Furnizorut'"."Tilff,l"rtfi1T#::,jff;il**te care insotesc produsele, astfel:

. declaratie de conformitate si certificat de calitate.
14.3 Certificarea de cdtre achizitor a faptului cd produsele au fost livrate partial sau total se face dupd receptie, prin semnarea de

primire de clhe reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 Liwarea produselor se considerl incheiatd in momentul in care sunt ?ndeplinite prevederile clauzelor de receptie a

produselor.

15. Asigurdri
l5.l Fumizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriordrii
neprev5zute la fabricare, transport, depozitare gi liware, in funclie de termenul de livrare convenit, respectiv l-5 zile lucratoare

de la comanda ferma.
15.2 Transportul produsului se va face de catre contractant la adresa mentionata de achizitor la art.l4.l .

16. Periooda de garanlie acordatd produselor
16.1 Fumizorul are obligatia de a garanta cd produsele furnizate prin contract sunt conforme ofertei tehnice depuse. De
asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta cA toate produsele furnizate prin conffact nu vor avea nici un defect ca urnare a

materialelor ori oricdrei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului.
16.2 Perioada de garantie acordatd este de minim 24luni de la data liwarii (48 luni pentru uleiuri).
16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice pl6ngere sau reclamafie ce apare in conformitate cu

aceastA garantie.

16.4 La primirea unei astfel de notificdri, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada

convenita, ftrd costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele

defecte beneficiazi de o noud perioadl de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

lT.Garantia de bunu executie s contructului
17. I Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din pretul acestuia, in termen

de maxim l0 zile calendaristice de la semnarea contractului. Garantia astfel constituita va acoperi intreaga perioada de

derulare a contractului.
11 .2 Garantia de bund executie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancard

sau de o societate de asigurdri in conditiile art.90 alin. (l) din H.G. nr.925/2006 sau

prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevdzute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr.

925/2006 actualizata cu HG nr. 104512011. In acest ultim caz, suma initiald pe care o va depune contractantul in contul deschis

la dispozitia autoritAtii contractante va fi de 0,5% din pretul contractului.
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11 .3 Achizitorul are obligalia de a elibera/restitui garan]1,ia de bund executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-
verbal de recep{ie a produselor care fac obiectul contracfului gi/sau de la plata facturii finale, dacd nu a ridicat pdna la acea datd
pretenlii asupra ei.
17.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execufie, oricdnd pe parcursul indeplinirii contractului,
in limita prejudiciului creat, ?n cazul in care furnizorul nu igi indeplinegte obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
preten{ii asupra garantiei de bun6 executie autoritatea contractantA are obligafia de a notifica pretentia furnizorului, precizdnd
obligafiile care nu au fost respectate.

I 8. Ajuslarea pretului contractului
18.1 Pentm produsele livrate, pldjile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiarS.
18.2 Prelul contractului nu se ajusteazd.

19. Amendamente
19.1 Pdrtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contracfului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act
aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi
prevdzute la data incheierii contractului.

20, Subconlractanti
20.1 Furnizorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazd pdr\i din contract, de a incheia contracte cu subcontractanfii
desemnati, in aceleagi condilii tn care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii
desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa$tere ale acestora, c6t gi contractele incheiate cu acegtia se constituie in
anexe la contract.
20.3 (1) Furnizorul este pe deplin rdspunzf,tor fatd de achizitor de modul in care indeplineqte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fatd de furnizor de modul in care igi indeplinegte partea sa din conffact.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd acegtia nu igi indeplinesc partea lor din

contract.
20.4 Fwnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacS acesta nu qi-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea
subcontractantului nu va schimba pretul contractului gi va fi notificatd achizitorului.

21. Intdrzieri tn tndeplinirea contractului
2l.l Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada convenita.
2l .2Dacd pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respectd termenele prevazute, acesta are obligatia de a notifica, in
timp util, achizitorului modificarea datei de furnizare. Modificarea se face cu acordul partilor, prin act aditional.
21.3 inafaracazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intdrziere in indeplinirea
contractului d[ dreptul achizitorului de a solicita penalitS{i furnizorului.

22. Forta majord
22.1 FortamajorS este constatatd de o autoritate competentd.

22.2 Forta majorl exonereazd partile contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin prezentul contract, pe toatd perioada

in care aceasta actioneazl.
22.3 indeplinirea contractului va fi suspendattr in perioada de actiune a fortei majore, dar l6rd a prejudicia drepturile ce li se

cuveneau pdrtilor p6nd la apaitria acesteia.
22.4 Partea contractanti care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat gi in mod complet,
producerea acesteia gi sd ia orice misuri care ii stau la dispozi{ie in vederea limitdrii consecin}elor.

22.5 Dacd forta majord actioneazd sau se estimeazd cd va actiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd

notifice celeilalte pf,rti incetarea de plin drept a prezentului contract, frrd ca vreuna dintre pdrfi sd poatd pretinde celeilalte
daune-interese.

2 3. S o lalionure a litig ii lo r
23.1 Achizitorul gi furnizorul vor depune toate efortuile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputd care se poate ivi inhe ei in cadrul sau in leglturS cu indeplinirea contractului.

23.2Dacd, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi furnizorul nu reu$esc sd rezolve in mod amiabil o

divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de citre instantelejudecdtoreqti din Romdnia.

24. Limba care guverneazd contructul
24.1 Limba care guverneazd contracful este limba romdnS.

25. Comunicdri
25.1 (l) Orice comunicare intre pdrtii, referitoare la indeplinirea prezenfului contract, hebuie sd fie transmisd in scris.

(2) Orice document scris ffebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cAt gi in momentul primirii.



25.2 Comunictrrile dintre pirti se pot face gi prin telefon, telegram6, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmlrii in scris

primirii comunicdrii.

26. Legea apticabild contructului
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Rominia.

Contractul va fi derulat de Serviciul Exploatare si Intretinere Utilaj Transport.

Prezentul contract s-a incheiat in 4 (patnr) exemplare, 3 (trei) pentru achizitor si unul pentru furnizor.

Achizilor,

ADMINISTRATIA STRAZI LOR
BUCURESTI

DIRECTOR GENERA

Intocmit S.

Furnizor,

SC AD Auto Total SRL

REPREZENTANT LEGAL,

DIRECTOR GENERAL ADJ. T/HN
Radu Hoarta lt _-

^ry/ _f
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DIRECTOR GENERAL ADJ. EC.,

SEF S.E.I.U.T.trrt""".6
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