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€- n,,,CONTRACT SUBSECVENT NR. 1

incheiat in baza acordului - cadru nr. 4102.03.2016 - avand ca obiect
,, Fu rn iza re becu ri pentru semafoa re ('l 00W t 22OV),,

f . in temeiul Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 3412AOG privind atribuirea contractelorde achizitie
publicS, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobatd cu modificerile gi completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare produse

Intre
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax
313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie ROO7TREZ24A84O3O32001OgX deschis la Trezoreria
Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alin VIERU, Director General Adjunct nugustin
EmiIANGHELESCU, Director General Ec. Mirela lONlTA, in calitate de achizitor, pe de oparte
si
SC POWER ELECTRIC SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Preciziei, nr.32, Sector 6, telefon I O314O3OTOO]fax: 0314030706, numdr de inmatriculare J4012528411994, cod fiscal RO 6929482, cont Trezorerie
RO06TRE27005069XXX003161 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata de Florian
Valentin NICULAE avand functia de Administrator in calitate de iurnizor, pe alta parte.

2. Definitii
2.1 . ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract -prezentul contract subsecvent;
b. achizitor gi furnizor - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;c. pretul contractului - pretul pldtibil furnizorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrali gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maginile, utilajele, oriCe alte bunuri, pe care furnizorul se obligd, prin
contract, sd le furnizeze achizilorului;
e. servicii - servicijle aferente livririi produselor, respectiv activitdlile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea gi orice alte obligatii care revin furnijoruluiprin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cAnd prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord gi esenliald a componentelor rezultd un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bazil, prin scop sau prin uiilitate,
de componentele sale. Originea produselor 9i serviciilor poate fi distincti de naiionalitatea furnizorului;
g. destinatie, finald - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h' termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2OOO - Camera lnternalionali
de Comert (ClC);
i. forta majord - un eveniment mai presus de controlul pirlilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibiid executarea
gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativi.
Nu este considerat forld majori 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 calendaristicS; 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 9i 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 specific6 in
mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligd sd furnizeze ,,Becuri pentru semafoare (100W220[, in transe lunare, in
perioada convenita la art.14 din prezentul contract subsecvent.
4.2 Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor furnizate este 66.000, lei (10.000 buc x 6,60
lei/buc = 66.000,00 lei, fara TVA), la care se adauga TVA (20%) in 13.200,0o lei.
5.2 Pret total contract subsecvent : 79.200,00 lei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract subsecvent este valabil pana la 30.07.2016, de la data semnarii de catre ambele
parti.

7. Executarea contractu I u i
7.1 Executarea contractului incepe dupi semnarea acestuia de ambele parti.

8. Do cu m entel e contractu I u i
8.1 Documentele contractului sunt :

a) acordul cadru;
b) propunere financiara si propunere tehnica ;

c) caietul de sarcini.
9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1 Furnizorul se obligd sd furnizeze produsele la standardele prezentate in propunerea tehnicd.
9.2 Furnizorul se obliga sd furnizeze produsele intr-un termen de maxim 3 zile calendaristice, de la
primirea comenzii ferme emise de catre achizitor.
9.3 Furnizorul se obliga si despigubeasci achizitorul impotriva oricdror : reclamatii si actiuni in justitie,
ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistraie etc.),
legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura iu produsele
achizitionate ;

10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obliga si receptioneze produsere conform art.12.
10.2 Achizitorul se obliga sd pldteasci pretul produselor cdtre furnizor in termen de 30 zile calendaristice
de la primirea facturii emisa de catre furnizor, insotita de certificatul de calitate.
10.3 Daci achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite la
punctul 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 obtigatiitor
11'1 ln cazul in care, din vina sa exclusivd, furniiorul nu reugegte sd-gi indeplineascd obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o lumd
echivalentd cu o coti procentuald de O,05% din valoarea produselor nelivrate, pentru fiecare zi de
intaziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 ln cazul in care achizitorul nu igi onoreazd obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei prevazute la art.1O.2, atunci acestuia ii revine obligatia de a pldti, ca penalitdti, o sumd
echivalentd cu 0,05% din valoarea facturilor neachitate, pe ii calendaristica de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de 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 rezervi dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisd adresati
furnizorului, fdrd nici o compensatie, daci 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 corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd
pdni 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 judecatoresti in cazul in care una dintre parti :

a) ln termen de 10 zile de la data primirii notificarii prin care is-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)Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu cel mult 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

(3)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 cauzat incetarea contractului.

Clauze specifice

12. Receptie, inspectiigi fesfe
12.1 Achizitorul sau reprezentantul siu are dreptul de a verifica conformitatea produsele cu specificatiile
din oferta tehnica.
12.2 Receptia se va face la destinatia finala a produselor prevazuta la ar1.14.1.
12.3 (1) Daca vreunul din produsele testate nu corespunde specificarilor, achizitorul are dreptul si il
respinga, iarfurnizorul, are obligatia, faraa modifica pretul contractului, de a inlocui produsele refuzate
in termen de maxim 3 (trei) zile calendaristice de la notificarea emisa de catre achizitor.

(2) Produsele necorespunzatoare vor fi returnate furnizorului, conform legislatiei in vigoare.
12.4 Prevederile clauzelor 12.1-12.3 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 faldt,fdrd limitare, la
manipularea duri din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la soare gi la
precipitatiile care ar putea si apard in timpul transportului gi depozitdrii in aer Iiber, in aga fel incdt sd
ajungi in bund stare la destinatia final5.

(2) ln cazul ambalarii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la
destinatia finala a produselor.

(3) Ambalarea, marcarea si documemtatia din interiorul sau afara pachetelor vor respecta strict
cerintele impuse de normele STAS in vigoare.
13.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum gi toate materialele necesare protectiei
coletelor rdmdn in proprietatea achizitorului.

14. Livrarea gi documentele care insotesc produsele
14.1 Furnizorul are obligalia de a livra produsele la destinatia finald indicatd de achizitor (Galea Serban
Voda nr.217, sector4, Bucuresti), lunar, astfel :

- maxim 2000 buc.la emiterea comenziiferme de catre achizitor, cf.art.9.2.
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copia xerox a documentelor de conformitate emise de catre producator;. certificatele de garantie;

14.3 Certificarea de citre achizitor a faptului ci 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 consideri 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 acordati produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea
financiara, dar nu mai putin de 24luni calendaristice.

(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea acestora la
destinatia finala.
15.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plAngere sau reclamalie ce
apare in conformitate cu aceastd garantie.
15.3 La primirea unei astfel de notificiri, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in maxim 3 (trei) zile calendaristice de la notificare, fdrd costuri suplimentare pentru
achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o
noud perioadd de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
15.4Dacd furnizorul, dupd ce a fost ingtiintat, nu inlocuieste produsul in perioada convenitd la art. 15.3
achizitorul are dreptul de a lua misuri pe riscul gi pe cheltuiala furnizorului gi fdrd a aduce nici un
prejudiciu oricdror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea fali de furnizor prin contract.

ld.Garantia de buna executie a contractului
16.1 Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
16.2 (1) Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in maxim 10 zile de la
semnarea contractului de catre ambele parti, prin Scrisoare de Garantie Bancara, in cuantum de 5% din
valoarea prezentului contract, in lei fara TVA, reprezentand 3.300,00 lei. Garantia astfel constituita va
acoperi intreaga perioada de derulare a contractului.

(2) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la receptia
produselor.
16.3 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 7. Ajustarea pretului contractului
17.1 Pentru produsele livrate, plalile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea
financiard.
17.2 Prelul contractului nu se ajusteazi.

18. Amendamente
18.1 Partile 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 subcontracteazdpdfii din contract, de a incheia contracte
cu subcontractantii desemnati, in aceleagi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
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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, cAt 9i contractele incheiate cu

acegtia se constituie in anexe la contract.
1g.i (1) Furnizorul este pe deplin rdspunzitor fati de achizitor de modulin care indeplinegte contracul.

(Z) SuOcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fati de furnizor de modul in care igi indeplinegte
partea sa din contract.

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

indeplinesc partea lor din contract.
1g.4 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa din

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

20. lntArzieri in indepl i ni rea contractul ui
20.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada convenita.

20.Z Dacd pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respectd termenul de livrare, acesta are

obligatia de a notifica, in timp util, achizitorul ; modificarea datei / perioadelor de furnizare asumate se

face cu acordul partilor, prin act aditional.
20.3 in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice

int6rziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdli furnizorului.

21. Cesiunea
21.1 ln prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest

contract cu acordul achizitorului obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum

au fost stipulate si asumate initial.

22. Forta majord
22.1 Forta majord este constatatd de o autoritate competentd.
22.2 Forta malora exonereazi pdrtile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract ,pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
22.3 indteplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fdrd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtilor p6nd la aparilia acesteia.

22.4 partea contractantd care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat 9i in

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

consecin!elor.
22.5 Daiit forta majord actioneazd sau se estimeazi ci va actiona o perioadd mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrti incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd

ca vreuna dintre pd(i sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.

23. Sol utionarea I itigii I o r
231 Achizitorul gi furnizorul vordepunetoateeforturilepentru arezolva pecaleamiabild, printratative

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

contractului.
23.2 Dacd, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i furnizorul nu reugesc sd

rezolve in mod amiabil o divergen!5 contractuali, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze de

citre instantele judecitoregti din Romdnia.

24. Limba care guverneazd contractul
24.1 Limba care guverneazd contractul este limba romdnS'

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

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atOt in momentul transmiterii, c6t 9i in momentul

primirii.



25.2 Comunicirile dintre pdrti se pot face gi prin telefon, telegrami, 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 Rom6nia.
26.2 Conlractul va fi derulat de Sectia t.S.L.S.R .

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