
CONTRACT SUBSECVENT NR. 9/2015
INCHEIAT IN BAZA ACORDULUI . CADRU NR. 4Ol 17.12.2013. AVAND CA OBIECT

FURNIZAREA DE
,, MATERAILE DE CURATENIE SI MATERIALE IGIENICO-SANITARE''

1' ln temeiul Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 3412OOG privind atribuirea contractelorde
achizitie publici, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune
de servicii, aprobatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de
furnizare de produse,

lntre

MUNICIPIUL BUCURESTI ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada
Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefonlfax 313.81.70 , cod fiscal 4433872, cont trezorerie
RO02TRE224A840303201400X deschis la Trezoreria Statului Sector '1, reprezentata prin
Director General Alina ROMAN, DirectorAdjunct Mirela lONlTA, in calitate de achizitor, pe de
o parte
Si
SC. VENTIRES CONSULTING SRL cu sediul, Bucuresti, Sector 3, Str. Matei Basa rab, nr. i04,
Bloc 72, Etaj 3, Ap.46, Telefon : 07246458g1; e-mail: ventires.consultinq@qmail. com, numarde inmatriculare J40154512015, cod fiscal RO29807727, cont trezorerie
RO29TREZ4215069xxX007726deschis la Trezoreria llfov, reprezentata prin Director General
Costin BADEA, Director Economic Steluta VOICU in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfer:
a. contract -prezentul contract de furnizare si anexa acestuia;
b. achizitor 9i furnizor - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pre{ul contractului - pretul platibil furnizorului de cdtre achizitor, inbaza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri la prezentul contract,pe care
furnizorul se obliga , prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrdrii produselor, respectiv activitdtile legate de furnizarea
produselor respective, transportul, in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii care
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 majord gi esentiald 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 gi serviciilor poate fi
distincti 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. for{a majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazd gregelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care fice
imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea



evenimente: rezboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd.
Nu este considerat fortd 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 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 dacd nu se
specificd in mod diferit.

CIauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligd sd furnizeze produse de ,,MATERIALE DE CURATENIE Sl
MATERIALE IGIENICO-SANITARE", in perioada convenita si in conformitate cu prevederile
acestui contract si pentru cantitatile prevazute in Anexa.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselorfurnizate este de 24.295,70!ei, la care se
adauga TVA in valoare de 5.830,97 lei.
5.2 Pret total contract subsecvent : 30.126,67 lei cu TVA.
6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract subsecvent este valabil 20 de zile de la data semnarii acestuia de
ambele parli.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului incepe dupd semnarea acestuia.
8. Doc u m entel e co ntractu I u i
8.1 Documentele contractului sunt :

a) Acordul Cadru 401 17.12.2013;
b) propunere financiara ;

c) propunere tehnica ,

9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1 Furnizorul se obligd sd furnizeze produsele la standardele prezentate in propunerea
tehnici.
9.2 Furnizorul se obligd sd furnizeze produsele in perioada de valabilitate a contractului
subsecvent.
9.3 Furnizorul se obliga sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror :

1) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturi, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incilcare rezulti din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.
10. Obliga(iile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligd sd receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2 Achizitorul se obligd sd pldteascd pretul produselor cdtre furnizor in termen de 30 de zile
calendaristice de la primirea facturii emisa de catre furnizor.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
11.1 in cazul in care, din vina sa exclusivd, furnizorul nu reugegte sd-giindeplineascd obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o sumi
echivalentd cu o cotd procentuald de 0,15% din pretul obligatiilor neexecutate, pentru fiecare zi

de intarziere, 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 art".10.2, atunci acestuia ii revine obligatia de a pldti, ca
penalitdti, o sumd echivalentd cu 0,15% din valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristica
de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.



11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrti, in

mod culpabil gi repetat, dd dreptul pdrtiii lezate de a considera contractul de drept reziliat 9i 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 aceastd

anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru furnizor.

in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din

contract indeplinitd p6nd la data denuntdrii unilaterale a contractului.
11.5 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 pafti :

a) in termen de 1O zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca

nu si-a executat ori isi presteazain mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce ii revin.

b) este in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea prestarii prezentului contract ;' 

c)cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul

celeilalte parti ;

(2) Rezilierea /incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra

obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
Prevederile prezentului articol (respectiv 1 1.5, incetarea contractului) nu inlatura raspunderea
partii care in mod culpabil a cauzal incetarea contractului.

CIauze specifice

12. Receptie, inspectii 9i fesfe
12.1 Achizitorul sau reprezentantul siu are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica

conformitatea lor cu specificatiile din oferta tehnica.
12.2 lnspectiile din cadrul receptiei calitative se vor face, la destinatia
Domnita Ancuta nr. 1, Sector 1, Bucuresti)'

finala a produselor (Str.

12.3. Dacd vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul

sd il respinga, iar furnizorul, are obligatia,fara a modifica pretul contractului:
de remedia defectele in termen de 2 (doua) zile calendaristice;
12.4 Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumirii garantiilor

sau altor obligatii prevdzute in contract.
13. Ambalare gi marcare
13.1 (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea si facd fatd, fdrdt

limitare, la manipularea duri din timpul transportului, tranzitului 9i expunerii la temperaturi

extreme, la soare gi la precipitatiile care ar putea sd apard in timpul transportului 9i depozitdrii in

aer liber, in aga fel incAt sd ajungd in bund stare la destinatia finald.
13.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum gi toate materialele necesare
protectiei coletelor rimAn in proprietatea achizitorului.
14. Livrarea gi documentele care inso{esc produsele
14.1 Furnizoiul are obligatia de a livra produsele, la destinatia finalS indicati de achizitor (Sfr.

Domnita Ancuta nr.7, sector 1, Bucuresty', in perioada convenita in prezentul contract, la
art.9.
14.2 Furnizorul va transmite achizitorului, conform ofertei tehnice, documentele care insotesc
produsele astfel: . factura fiscara;

. avizul de expeditie;

. declaratie de conformitate,calitate si garantie.
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14.3 Certificarea de citre achizitor a faptului cd produsele au fost iivrate partial sau total se face
dupd receptie, prin 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 receptie a produselor.
15. Asigurdri
15.1 Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva
pierderii sau deteriordrii neprevdzute la fabricare, transport, depozitare gi livrare, in functie de
termenul de livrare convenit.
1 5.2 Transportul produsului se va face de catre contractant la adresa mentionata de achizitor.
16. Perioada de garantie acordatd produselor
16.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ci produsele furnizate prin contract sunt conforme
ofertei tehnice depuse. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta cd toate produsele
furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a materialelor ori oricirei alte
actiuni sau omisiuni a furnizorului.
16.2 Perioada de garantie acordatd este de 24luni de la data livrarii.
16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plAngere sau
reclamalie ce apare in conformitate cu aceasti garantie.
16.4 La primirea unei astfel de notificdri, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau
de a inlocui produsul in perioada conveniti, fdrd costuri suplimentare pentru achizitor.
Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazi de o
noud perioadd de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
16.5 Dacd furnizorul, dupd ce a fost ingtiintat, nu reugegte si remedieze defectul in perioada
convenitd, achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul gi pe cheltuiala
furnizorului 9i fdrd a aduce nici un prejudiciu oricdror altor drepturi pe care achizitorul le poate

avea fatd de furnizor prin contract.
lT.Garantia de buna executie a contractului
17.1 Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
17 .2 Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in maxim 15 zile
de la semnarea contractului de catre ambele parti, dar nu mai tarziu de data livrarii produselor,
prin Scrisoare de Garantie Bancara, in cuantum de 5% din valoarea prezentului contract, in lei
fara TVA, reprezentand 1.214.78 lei.

- achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la
receptia produselor.

17.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,in limita
prejudiciului creat, daca furnizorul nu-si indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau
executa necorespunzator, obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

1 8. Aj usta rea p retu I ui co ntractu I u i

18.1 Pentru produsele livrate, datorate de achizitor furnizorului sunt cele din Anexa.
18.2 Pretul contractului nu se ajusteazd.
19. Amendamente
19.1 Pdrtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional.
20. Subcontractanti
20J Furnizorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazi pirti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleagi conditii in 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 recunoagtere ale acestora, cAt 9i contractele incheiate
cu acegtia se constituie in anexe la contract.
20.3 (1) Furnizorul este pe deplin rispunzdtor fatd de achizitor de modul in care indeplinegte
contracul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor 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.
20.4 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului 9i va fi
notificatd achizitorului.
21. lntdrzieri in indeplinirea contractului
21.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada convenita.
21.2 Dacd 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 in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdli
furnizorului.
22. Fofta majord
22.1 Forta majord este constatatd de o autoritate competentd.
22.2 Forta majori exonereazd pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
22.3 indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, darfdrda
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtilor pAnd la aparilia acesteia.
22.4 Parl.ea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitdrii consecintelor.
22.5 Dacd forta majord actioneazi sau se estimeazd cd va actiona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pdrti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fdrd ca vreuna dintre parli sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.
23. Sol utiona rea I iti gi i lo r
231 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.
23.2 Dacd, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi furnizorul nu reugesc
sd rezolve in mod amiabil o divergenli contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solutioneze de cdtre instantele judecdtoregti din RomAnia.
24. Limba care guverneazd contractul
24.1 Limba care guverneazd contractul este limba romdni.
25. Comunicdri
25.1 (1)Orice comunicare intre pdrtii, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd
fie transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cdt gi in
momentul primirii.
25-2 Comunicirile dintre pdrti se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
26. Legea aplicabild contractului
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.
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26.2 Contractul va fi derulat de
Prezentul contract s-a incheiat
furnizor.

Compartimentul SSM.
in 4 (patru) exemplare, 3 (trei) pentru achizitor si unul pentru

MUNICIPIUL BUCURESTI
ADMINISTRATIA STRAZILOR

BUCURESTI
SC VENTIRES CONSULTING SRL

DIRECTOR GENERAL,

Costin B

DIRECTOR ECONOMIC,
Steluta VOICU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT EC.,

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU,

SEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS,

COMPARTIMENT SSM,
Luminita HU

INTOCMIT,
SERV. IAPUCD

1 
Mirela IONITA

Elena OBREJA
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