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AVAND CA OBIECT FURNIZARE SCULE DIVERSE

1. in temeiul Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobati cu modificirile gi completirile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse,

intre
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada DomnitaAncuta nr.1, sector 1, telefon/fax
313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO 07TRE224A840303200109X deschis la Trezoreria
Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Augustin ANGHELESCU, Director General Adjunct
Tehnic Radu HOARTA si Director GeneralAdjunct Ec. Mirela IONITA si in calitate de achizitor, pe de o
parte
Si
SC SAFEXIM SRL cu sediul in loc. Negoesti, jud. Calarasi cod postal 917236, tel.0723133.19.33, email:
florinsavancea@qmail.com, numar de inmatriculare J51154412006, cod fiscal RO19015673, cont
trezorerie RO95TRE22045069XXX000301 deschis la Trezoreria Oras Budesti, Jud Calarasi, reprezentata
prin Administrator Florin SAVANCEA, in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. ln prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract -prezentul contract de furnizare si anexa;
b. achizitor gi furnizor - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c.preful contractului- pretul platibilfurnizorului de cdtre achizitor, inbaza contractului, pentru indeplinirea
integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d. produse - bunurile pe care furnizorul se obligi, prin contract, si le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrdrii produselor ce revin furnizorului prin contract.
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cAnd prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majori gi esenliald a componentelor rezultd un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bazd, prin scop sau prin utilitate,
de componentele sale. Originea produselor poate fi distinctd de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie, finald - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera lnternalionald de
Comert (ClC);
i. forta majori - un eveniment mai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreazi gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea
gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente. rdzboaie, revolulii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat fo(i majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia dintre pdrti;
j. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singularvor 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 reprezinti zile calendaristice dacd nu se specifici in
mod diferit.
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CIauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligd si furnizeze diverse scule (generator de curent, generator de curent cu
dispozitiv de sudura, pikamere, polizor unghiular, masina de insurubat), in cantitatea, tipurile si la
valoarea prevazuta in prezentul contract de furnizare precum si in anexa acestuia.
4.2 Achizitorul se obligi sd achizitioneze, respectiv sd cumpere gi sd pldteascd pretul convenit in
prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate este de 66.621,00 lei, la care se adauga TVA in

valoare de 15.989,04 lei ; pret total contract. 82.610,04|ei cu TVA (detaliere conform anexa contract) si

reprezinta pretul convenit platibil furnizorului de catre achizitor pentru furnizarea intocmai, la termen si

integrala a cantitatii de produse ce fac obiectul prezentului contract, cu respectarea tuturor obligatiilor ce ii
revin furnizorului prin contract si asumate de catre acesta.

6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract este valabil pana la 31.12.2015.

7. Executarea contractu I u i
7.1 Executarea contractului incepe dupd semnarea acestuia.

8. Documentele contractu lu i
8.1 Documentele contractului sunt:
a) propunere tehnica si propunere financiara;
b) caietul de sarcini;
c) anexe la contract;

9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1 Furnizorul se obligd sd furnizeze produsele la standardele prezentate in caietul de sarcini si
propunerea tehnica.
g.2Furnizorul se obliga sd furnizeze produsele in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea achizitorului.
9.3 Furnizorul se obligd sd despdgubeasci achizitorul impotriva oricdror reclamatii gi actiuni in justilie, ce

rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuali (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.),
legate de echipamentele, materialele folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizilionate.

10. Obligaliile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligd si receptioneze produsele conform art.1 2 al prezentului contract.
10.2 Achizitorul se obligd sd pldteascd pretul produselor citre furnizor in termen de 30 zile calendaristice
de la primirea facturii emise de catre furnizor.
10.3 Daci achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevazute la

ar1.10.2, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. lmediat dupi ce achizitorul igi

onoreazd obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
11.1 in cazul in care, din vina sa exclusivd, furnizorul nu reugegte sd-gi indeplineasci obligatiile asumate,

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o sumd echivalenti cu o
coti procentuald de 0,05% din valoarea produselor nelivrate, pentru fiecare zi de inlarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 in cazul in care achizitorul nu igi onoreazd obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite la ar1.10.3, atunci acestuia ii revine obligatia de a pldti, ca penalititi, o sumi
echivalentd cu 0,05% din valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristica de intarziere, dar nu mai mult

decat valoarea obligatiei neonorate.
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11.3 Nerespectarea obligatiilorasumate prin prezentul contractde citre una dintre pirti, in mod culpabil gi

repetat, dd dreptul pdrtiii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-
interese.
11.4 Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisd adresatd furnizorului,
fdrd nici o compensatie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca aceasti 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 pAni la data
denuntdrii unilaterale a contractului.
1 1.5 lncetarea contractului.

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

inainte de inceperea prestarii prezentului contract ;

celeilalte parti ;

catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului contract sau

executat ori isi presteazain mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce ii revin.
(2) Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica

celeilalte parti, cu cel putin 10zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. Daca
partea in culpa isi remediaza neindeplinirea in intervalul de preaviz, incetarea contractului nu se va mai
produce.

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

CIauze specifice

12. Receptie, inspectiigi fesfe
12.1 Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta produsele pe baza figelor tehnice pentru
a se verifica concordanta cu specificatiile caietului de sarcini.
12.2lnspectiile din cadrul receptiei 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 specificatiilor, achizitorul are dreptul si il
respingi, iar furnizorul are obligatia, fdrd 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 12.1-12.4 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumdrii garantiilor sau altor
obligatii prevdzute in contract.

13. Ambalare gi marcare
13.1 Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea si facd fatd, fdrd limitare, la
manipularea din timpultransportului, ?n aga fel incAt si ajungd in buni stare la destinatia finali.
13.2 (1) Produsele se vor ambala pe game de produse, in ambalaje corespunzdtoare, astfel incit si
asigure pistrarea stdrii iniliale, la manevrare, transport gi depozitare.

(2) Ambalajele vor fi marcate conform normelor CE, prezentdnd, cel pulin urmdtoarele informalii:
- numele, adresa gi marca producitorului;
- denumirea comerciald a produsului;
- tipul produsului (tip, dimensiune);
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- cantitatea (numerul de bucdti);
- termenul de valabilitate;
- alte marcaje.

13.2 Marcarea se va executa conform normelor europene gi standardului de produs. Marcarea se va face
lizibil gi durabil, astfel inc6t sd se asigure identificareafdrd dubii giexploatarea in conditii de securitate.

14. Livrarea gi documentele care inso{esc produsele
14.1 Furnizorul are obligalia de a livra, pe cheltuiala sa, produsele la destinatia finalS indicatd de achizitor
(Calea Serban Voda nr.217, sector 4, Bucuresfil, in cantitatile prevazute in anexa prezentului contract,
respectand termenul prevazut la punctul 9.2.
14 2 Furniz""' ""j'":!fr,;i* 
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14.3 Certificarea de citre achizitor a faptului cd produsele au fost livrate partial sau total se face dupd
receptie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de
furnizor pentru livrare.
14.4 Livrarea produselor se considerd incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor
de receptie a produselor.

15. Perioada de garantie acordatd produselor
15.1 (1) Perioada de garantie acordatd produselor de cdtre furnizor este cea declarati in propunerea
tehnica.

(2) Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
(3) Furnizorul va raspunde de calitatea produselor livrate in perioada de valabilitate a acestora.
(4) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupd livrarea acestora la

destinatia finala.
15.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice pl6ngere sau reclamalie ce
apare in conformitate cu aceasti garantie.
15.3 La primirea unei astfel de notificiri, furnizorul are obligatia de a inlocui produsulin in maxim 3 zile de
la notificare, firi costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le
inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o noui perioadd de garantie care curge de la data inlocuirii
produsului.
15.4 Dacd furnizorul, dupd ce a fost ingtiintat, nu inlocuieste produsul in perioada convenitd la art.15.3,
achizitorul are dreptul de a lua mdsuri pe riscul gi pe cheltuiala furnizorului 9i fdrd a aduce nici un
prejudiciu oriciror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea fald de furnizor prin contract.

ld.Garantia de buna executie a contractului
16.1 Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din
pretul acestuia, reprezentand 3.331,05 lei, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la semnarea
contractului de catre ambele parti. Garantia astfel constituita va acoperi intreaga perioada de derulare a
contractului.
16.2 Garantia de bund executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de
o societate bancari sau de o societate de asigurdriin conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr.92512006.
16.3 Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garanlia de bund executie in cel mult 14 zile de la data
intocmirii procesului-verbal de receplie a produselor care fac obiectul contractului, daci nu a ridicat pdnd
la acea datd pretenlii asupra ei.
16.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garantiei de bund execulie, oricAnd pe parcursul
indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care furnizorul nu igi indeplinegte obligaliile
asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garanliei de bund executie autoritatea
contractantd are obligalia de a notifica pretentia furnizorului, precizAnd obligaliile care nu au fost
respectate.
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1 7. Ajustarea pretului contractulu i
17.1 Pentru produsele livrate, plalile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea

financiari.
17.2 Prelul contractului nu se ajusteazd

18. Amendamente
18.1 Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act aditional.

19. Subcontractanti
19.1 Furnizorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazd pd(i din contract, de a incheia contracte cu

subcontractanlii desemnati, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu

subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cdt gi contractele incheiate cu

acegtia se constituie in anexe la contract.
19.3 (1)Furnizorul estepedeplinrdspunzitorfatddeachizitordemodulincareindeplinegtecontractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzdtor fatd de furnizor de modul in care igi indeplinegte
partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd acegtia nu igi

indeplinesc partea lor din contract.
19.4 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a indeplinit partea sa din

contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului gi va fi notificatd achizitorului.

20. Intdzieri in indeplinirea contractului
20.1 Dacd pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respectd termenul de livrare prevazut la

ar1.9.2, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelordefurnizare
se face cu acordul partilor, prin act aditional.
20.2 in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice

intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitSli furnizorului.

21. Cesiunea
21.1 ln prezentul contract de achizilie publicd este permisd doar cesiunea creantelor ndscute din acest

contract, obligaliile ndscute rdmdnAnd in sarcina parfilor contractante, astfel cum au fost stipulate 9i

asumate inilial.

22. Forta majord
22.1 ForLa majord este constatati de o autoritate competenti.
22.2 Forla milore exonereazd pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toati perioada in care aceasta actioneazd.
22.3 indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fdri a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau pdrtilor pAni la aparilia acesteia.
22.4Partea contractantd care invocd forta majori are obligatia de a notifica celeilalte pirti, imediat 9i in

mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii

consecin!elor.
22.5 Daia forta majord actioneazd sau se estimeazd cdva actiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea drepiul sd notifice celeilalte pdrti incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd ca

vreuna dintre pa(i sd poati pretinde celeilalte daune-interese.

23. Sol utionarea I iti gi i I or
23.j Achizitorul 9i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative

directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea

contractului.
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23.2 Dacd, dupi 1S de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi furnizorul nu reugesc sd rezolve

in mod amiabil o divergen!5 contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de citre
instantele judecdtoregti din RomAnia.

24. Limba care guverneazd contractul
24.1 Limba care guverneazd contractul este limba rom6ni.

25. Comunicdri
253 (1) Orice comunicare intre pdrtii, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisi in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, c6t gi in momentul primirii.

25.2 domunicirile dintre pdrti se pot face gi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail, cu conditia

confirmdriiin scris a primirii comunicdrii.

26. Legea aplicabild contractului
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Contractulva fi derulat de Serviciul lntretinere Sisteme de Siguranta Circulatiei Marcaje Rutiere'
prezentul contract s-a incheiat in 4 (patru) exemplare, 3 (trei) pentru achizitor si unul pentru furnizor.

Achizitor,
ADM I NISTRATIA STRAZI LOR

BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL,
Augustin ANGHEL

DIRECTOR GENERAL ADJ.
Radu HOART

Furnizor,
SC SAFEXIM SRL

coN;"Ifr$,HrHwRopRtu

Coordonator S.l.S.S.C

DIRECTOR GENERAL ADJ. EC.,
Mirera,oV 
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