
CONTRACT DE FURNIZARE
DIFUZARE PUBLICATII _ MONITORUL OFICIAL

N,.J./ /_31_Ctr k/b

l. Pirlile conlractante 
_

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuregti, Strada Domnita Ancuta, nr. l, sector 1, telefon/fax
0211313.81.70, Cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO52TK8224A840303201 100X, deschis la Trezoreria Statului,
Sector l, reprezentata prin Director General Alin VIERU, Director Ceneral Adj. Ec. Mirela IONITA, in calitate de

achizitor, s-a incheiat prezentul contract
si

S.C. MAf\PRES DISTRIBUTION S.R.L cu sediul in Bucureqti, Strada Ziduri Intre Vii nr. 5, bl. 8,sc. 1, ap. 44, Sector
2, inregistratd la Reg. Co,. cu nr. J40l1 191112007, C.U.I RO 21969740, tellfax: 0211314.63.39, cont Trezorerie
RO69TREZ7005069XXX008l38 deschis la A.T.C.P.M.B., reprezentatA prin Director General Mihai Manea, in calitate
de prestator

II. Definilii
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretaji astfel :

a.contracl - prezentul contracl si anexa.
b.achizitor si prestator - parti contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c.prelul contractului - pre{ul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala

si corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract ;

d.servicii - activitatile a cAror prestare fac obiectul contractului;
e.produse - bunuri pe care prestatorul are obligalia de a le fumiza conform contractului;
f.origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cAnd prin procesul de

fabricare, prelucrare sau asamblare majord qi esenlialf, 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
qi serviciilor poate fi distincti de na{ionalitatea prestatorului;
g.destinalie finald - locul unde prestatorul are obliga{ia de a furniza produsele si a presta serviciile;
h.termenii comerciali de livrare vor fi interpreta{i conform INCOTERMS 2000 - Camera Interna{ionali de Comerf
(CIC);
i.for{a majori - un eveniment mai presus de controlul pd(ilor, care nu se datoreazi greqelii sau vinei acestora, care nu

putea fi previzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolufii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe
naturale, restricjii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivf,, ci enunJiativd. Nu este

considerat for{d majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, {hrd a crea o imposibilitate de executare, face

extrem de costisitoare executarea obliga{iilor uneia dintre pdr{i;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

Clauze obligatorii
3. Obiectul principal al contractului
3.1 Prestatorul se obligi sd furnizeze si sa livreze publicajiile la adresa specificata de achizitor in anexa,, DIFUZARE
PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL ", in conformitate cu prezentele obligalii contractuale si oferta depusa -

anexa la contract.
3.2 Achizitorul se obligd sd achizitioneze $i si plf,teascf, prelul convenit in prezentul contract.

4. Pre!ul contractului
4.1 Prelul contractului, datorat de citre achizitor prestatorului, pentru :

- ,, DIFUZARE PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL " - 396,00 lei/ luna fara T.V.A.
4.2 Pre{ul contractului este de 3.168,00 lei, la care se adaug[ TVA in valoare de 158,40 lei. Pre(ul total al contractului
este de 3.326,40 lei.



4.3 Plata contractului se va face lunar la nivelul valorii de 396,00 lei, la care se adaugi T.V.A. in valoare de 19,80 lei,
total de plata lunar cu tva 415,80 lei.

5, Durata contractului
5.1 Prezentul contract este valabil pana la 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul scris al pafiilor.

6. Executarea contractului
6.1 Executarea contractului se va realiza dupa semnarea acestuia.

7. Obligatiile principale ale prestatorului
7,1 Prestatorul se obligi sd furnizeze si sa livreze in conformitate cu specificafiile din ofefta prezentata, anexa a
prezentului contract.
7.2 Prestatorul se obliga sa distribuie achizitorului publicaliile la cel mult 3 zile de la data apariliei, pentru publicaliile
luna^re si livrarea zilnica pentru publica{iile zilnice.
7.3In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reu$e$te s6-qi indeplineasci obligaliile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului, ca penalitdli, o sumd echivalentA cu o cotA procentuald de

0.05%. pentru fiecare zi de intarziere.
7,4 Publicafiile vor fi insotite de documente de livrare in care sunt specificate numdrul de apari{ie a publicafiei si

numirul de exemplare. Predarea acestora c6tre achizitor se face pe baza semniturii de primire a reprezentantului
acestuia.
7.5 Livrarea publicaliilor se va face Ia adresa specificata de achizitor si in intervalul orar specificat in anexa.

7.6 Publicaliile vor fi livrate numai in folie de plastic protectoare.

8. Obligatiile principale ale achizitorului
8,1 Achizitorul se obligd sa plAteasca preful convenit in termen de 30 zile de la data primirii facturii emisa de catre

prestator.
8.2 Daci achizitorul nu onoreazA facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite la pct. 8.1, atunci
prestatorul are dreptul de a sista prestarea livririlor. Imediat dupd ce achizitorul iqi onoreazd obliga{iile, prestatorul va
relua prestarea furnizdrilor in cel mai scuft timp posibil.
8.3 Achizitorul se obliga sa recepfioneze publicaliile in momentul primirii acestora si sa sesizeze eventualele nereguli
(lipsuri, plusuri sau defecte) ale publicaliilor prevdzute in anexa - in cel mult 24 ore de la receplie.

9. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obliga{iilor
9.1 In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reu$e$te sd-qi indeplineascd obligaliile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din prejul contractului, ca penalitdfi, o sumf, echivalentA cu o cotA procentuali de

0,05% din prelul obligafiilor neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligaJiilor.
9.2 in cazul in care, achizitorul nu igi onoreazi obligaliile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la
ar1.8.1, atunci acestuia ii revine obligaJia de a pliti, ca penalitili, o sumi echivalentd cu o coti procentualf, de 0,05% din
plata neefectuatA, pentru fiecare zi de intarziere.
9.3 Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pA{i, in mod culpabil $i repetat, dd

dreptul pirtiii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisA adresatA prestatorului, {hri nici o
compensaJie, daci acesta din urmi dd faliment, cu condilia ca aceastA anulare sd nu prejudicieze sau si afecteze dreptul
la acfiune sau despigubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzltoare pentru partea din contract indepliniti pdnd la data denun(irii unilaterale a contractului.
9.5 Incetarea contractului

(l) Prezentul contract inceteaza de plin drept:
) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat
) cand una dintre pafti nu isi presteazd obligaliile esenliale din prezentul contract;
) cand apare starea de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de

inceperea prestdrii prezentului contract;



) isi incalca vreuna din obligajiile sale, dupa ce a fost aveftizata, printr-o notificare scrisa, de cAtre cealalti pafte,

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

) in termen de 30 zile de la data primirii notificirii prin care i s-a adus la cuno$tin,ta ca nu si-a prestat in mod
necorespunzator oricare dintre obligaliile ce ii revin.

(2) Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel

mult 30 zile inainte de data la care incetarea urmeazd sa-si produci efectele.
(3) Rezilierea./incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obliga{iilor deja scadente intre

pa4ile contractante.
Prevederile prezentului articol (respectiv 9.5, incetarea contractului) nu inlatura rAspunderea partii care in mod culpabil
a cauzat incetarea contractului.

Clauze obligatorii

l0.Garantia de buna executie a contractului
10.1 Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5olo din pretul acestuia, in
termen de maxim l0 zile calendaristice de la semnarea contractului. Garantia astfel constituita va acoperi intreaga

perioada de derulare a conlractului.
10.2 Prestatorul are obligatia de a plati garantia de buna executie a contractului, in valoare de 158,40 lei fara tva, in
contul de trezorerie RO18TRE27015006XXX000213, al Administratiei Strazilor, deschis la Trezoreria Statului, sector

1.

10.3 Achizitorul are obligatia de a elibera,/restitui garantia de buna execulie in cel mult 14 zile de la data intocmirii
procesului-verbal de receptie a serviciilor care fac obiectul contractului si/sau de la plata iacturii finale, daca nu a ridicat
pana la acea data pretentii asupra ei.
10.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii
contractulni, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligaliile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a

notifica pretentia prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

11. Amendamente
ll.1 Pd(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
prin act adiJional.

12. Cesiunea
12.1. Prestatorul are obligalia de a nu transfera, total sau parjial, obligaliile sale asumate prin contract, firA si obtind, in
prealabil, acordul achizitorului.
12.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind orice obligalii asumate prin contract.

13. Forfa majori
13.1 Forla majori este constatatd de o autoritate competenta.

13.2 Foft,a majora exonereaza pArlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul contract, pe toata
perioada in care aceasla actioneara.

13.3 indeplinirea contractului va fi suspendatf, in perioada de ac{iune a forlei majore, dar firi a prejudicia drepturile ce
li se cuveneau pdrlilor pdna la aparitia acesteia.

13.4 Paftea contractant[ care invoci for{a majori are obligalia de a notifica celeilalte pd(i, imediat qi in mod complet,
producerea acesteia qi si ia orice misuri care ii stau la dispozitie in vederea limitdrii consecintelor.

13.5 Daci forla majora acfioneazi sau se estimeazi cf, va acliona o perioadi mai mare de 6 luni, fiecare palte va avea
dreptul si notifice celeilalte pd(i incetarea de plin drept a prezentului contract, lUrA ca vreuna dintre pdrji si poatd
pretinde celeilalte daune-interese.

14,Solu!ionarea litigiilor
14.1 Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputA care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legAturA cu indeplinirea contractului.



14.2 Dacd, dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul $i prestatorul nu reu$esc sd rezolve in mod
amiabil o divergenlA contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solu{ioneze de citre instanlele judecitoregti din
Romdnia.

15. Limba care guverneazd contractul
15.1 Limba care guverneaza contractul este limba romanA.

l6.Comuniciri
16,(1) Orice comunicare intre pirfii, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fielransmisi in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atet in momentul transmiterii, cat $i in momentul primirii.
16.(2) Comunicdrile dintre pirji se pot face qi prin telefon, telegramI, telex, fax sau e-mail, cr.r condifia confirmdrii in
scris a primirii comunicdrii.

l T.Legea aplicabill conl racl ului
17.1 Contractul va fi interyretat conform legilor din Romdnia.
Prezentul contract va fi derulat de catre Serviciul Administrativ, Paza PSI, Organizarea si Evidenta Prestatiei.
Prezentul contract s-a incheiat in 4 (patru) exemplare, 3 (trei) pentru achizitor si unul pentru prestator.

Prestator,

S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L
DIRECTOR GENERAL,

MIHAI MANEA

Achizitor

Administratia

DIRECTOR GEN.
MIRELA



Anexa

Nr.
Crt.

Denumire Articol Cantitate Nr.
Aparitii/an

Pret unitar fara
tva-/ab pe luna

Valoare lei fara
TVA/ab. pe luna

Pret total fara
tval 8 luni

Monitorul Oficial
Partea I (limba romana)

3 exemplare 940 89,00 267 ,00 2. 136,00

2 Monitorul Oficial
- Partea VI (limba romana)

lexemplar 252 129,00 129,00 1.032,00

Total lei de plata lunar fara
TVA

396,00 3. I 68,00

Valoare lei fara tva 3. 168,00

TV A 5v" 158.40

Valoare lei cu tva t.326,40

Administratia
DIRR,CTO

. Livrarea se va face la adresa achizitorului : Administratia Strazilor, Bucuresti, Strada Domnita Ancuta, Nr. 1,

Sector I si va fi efectuata de catre flota auto proprie a SC MANPRES DISTRIBUTION SRL, in intervalul orar
08:00- l6:00 de luni pana r ineri.

o Total abonament cu tva: 3.326,401ei/8 luni.
o Pret lunar de abonament: 415,80 lei/luna cu tva.

Achizitor Prestator,

S.C, MANPRES DISTRIBUTION S.R.L
DIRECTOR GENERAL,

MIHAI MANEA

OR

ALIN

MIRELA I
. ADJ. EC.,

CONTROL FINANCIAR

ntocmit
.A.P.U.C.D.,


