
A dttss{itr, E,ii*ini
CONTRACT DE FURNIZARE

Articol 1 Pdrlile conlructante

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE (R.A.D.E.T.) BUCURE$TI, CU

sediul in Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, telefon: 0372.148.000 si 021.313.99.06, fax: 021.312.30.18,
numar de inmatriculare la Registrul Comerfului J40/19511991, CIF RO361218, cont RO 87 RNCB 0074
0064 2303 0001, deschis la B.C.R Filiala sector 3, reprezentate prin Valentin VITALARIU funcJia Director
General gi Maria MITRAN, funcJia Director Direcfia Economicd, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si'

S,C. SORGETI S.R.L. cu sediul social in Str. Arhitect Ion Mincu, nr.l7, ap.4, sector 1, Bucuresti
telefonlIax.O2ll232.44.61 numdr de inmatriculare la Registrul Come(ului. J40110067120.92, cod fiscal RO
74936397, cont RO74BRDE445SV13l 19864450 deschis la BRD Sucursala Aviatiei, reprezentatd prin Sorin
Cernaianu, functia Director General, in calitate de furnizor, pe de alta parte.

denumite in continuare fiecare in parte,,Partea" qi in mod colectiv ,,PA4ile" au convenit incheierea
prezentului contract de fumizare, in urmdtoarele condilii:

Articol 2 Termeni Si definilii
In prezentu I contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract $i toate anexele sale.
b. Achizitor gi Fumizor - pd(ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - pretrul plAtibil Fumizorului de cdtre Achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integralA $i corespunzAtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse acumulatori auto, cuprinse in anexi la prezentul contract, pe care furnizorul se obligd, prin

contract, sd le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrdrii produselor, respectiv activitdlile legate de fumizarea produselor, cum

ar fi transportul, asigurarea $i orice alte asemenea obligaJii care revin Furnizorului qi Achizitorului prin
prezentul contract;

f. destinatie finali - bd. Timisoara, nr.78, sector 6, Bucure$ti
g. termenii comerciali de livrare - vor fi interpretali conform INCOTERMS 2010 - Camera Internatrionala

de Come4 (CIC);
h. fb(a majord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil gi inevitabil, care nu putea fi

prevdzut la momentul incheierii confiactului $i care face imposibild livrarea gi, respectiv, indeplinirca
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolufii, incendii, inundafii sau orice alte
catastrofe naturale, restriclii apirute ca urrnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivd, ci enunliativd. Nu este considerat fo46 majori un eveniment asemenea celor de mai sus care,
Idrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligafiilor uneia din
pa4ii

i. zi - zi calendaristicd: an - 365 de zile.

Articol 3 Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" sal "zile" sau orice referire la zile rcprezint| zile calendaristice daci nu se specifica in
mod diferit.
3.3 - Cuvintele referitoare la persoane sau p[rJi vor include societltile gi companiile, precum gi orice
organizalie avind personalitate juridicd.
3.4 - Clauzele gi expresiile vor h interpretate prin raportare la intregul contract.

Articol 4 Obiectul contractului
4.1 - Fumizorul se obliga sI furnizeze acumulatori auto, in perioada convenitd, in conformitate
obliga{iile asumate prin prezentul contract, conform Anexa nr. I aferentA prezentului contract.
4.2 - Achizitorul se obligd sA plAteascl preJul convenit in prezentul contract pentru produsele furnizate.

REGIA AUTONOIIA DE DISTR|BUNE



Arlicol 5 Prelul contractului
5.1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pre{ul produselor livrate pldtibil Furnizorului
de cAtre Achizitor este de 28.0E5,05 lei [a care se adaug[ TVA, in cqta legald.
5.2 - PreJul contractului rAmane ferm pe perioada deruldrii acestuia.

Articol 6 Durata contractalui
Durata prezentului contract este de 12 luni de la data intrarii in vigoare a acestuia.

Articol 7 Executarea contractului
Executarea contractului incepe dupi semnarea lui de ambele pnrfi

Articol 8 Documentele contructului
Documentele contractului sunt:
a) Alexa nr.1 Cantitati si preturi unitare;
b) Adresa Biroul Aprovizionare al RADET Bucuregti, nr.11869/05.02.2016 si referatul de necesitatc

n.7830126.01.2016 emls de Sectia Activitati Conexe a RADET Bucuregti;
c) Nota justificativi m. 1.9370102.03.2016
d) ot'erra s.c. SORGETI S.R.L.;
e) Alte documente pe care pa4ile le inleleg ca fiind ale contractului.

Articol 9 Caracterul conJidenlial al conlractului
Fdri a aduce atingere deruldrii qi execufiei prezentului contract, dchizitorul are obligalia de a asigur.
garantarea protej[rii acelor informaJii pe care Fumizorul le precizeaz\, ca fiind confidenJiale, in mdsura in
care, in mod obiectiv, dezviluirea acestor informaJii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, in special
in ceea ce prive$te secretul comercial gi proprietatea intelectual[.

Atticol 10 Obligdliile Furnizorului
10.1 - Furnizorul se obligi si livreze produsele conform obligatiilor asumate in oferta sa.

7O.2 Furnizorul se obligd sd fumizeze produsele la standardele gi performanjele prezentate in oferta
tehnica.
10.3 Furnizorul se obligi s[ despdgubeasci Achizitorul impotriva oricdror:
l) reclamafii gi actiuni in justi{ie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectualA (brevete,
mArci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaJiile sau utilajele folosife pentru sau in
legaturA cu produsele achizifionate, 9i
II) daune-interese, cheltuieli, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepJia situaJiei in care o astfel
de incdlcare rezulti din respectarea caietului de sarcini intocmit de cAtre Achizitor.
10.4 - Fumizorul are obligaJia institurii mesurilor tehnico-organizatorice necesare prevenirii unor accidente
umane sau tehnice, incendiilor, exploziilor gi poluirii mediului.

Articol 1 1 Obligaliile Achizilorului
11.1 - Achizitorul se obligi si achizilioneze, respectiv sd cumpere gi sA plateasca prelul convenit in prezentul
contract.
11.2 - Achizitorul se obligd s[ receplioneze produsele in termenul convenit.
11.3 - Achizitorul se obligi sA plateascA preful produselor cdtre furnizor in termen de 30 de zile de la
primirea facturii.
L1,.4 - DacA Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la data scadentd a facturii. atunci
Furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat dupi ce Achizitorul igi onoreazd obligaJiile.
Furnizorul va relua livrarea produselor in termen de 1 zi.

Arlico^l 12 Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
l2.l In cazul in care, din vina sa exclusivd, fumizorul nu igi indeplinegte obligatiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preful contractului, ca dobdndi penalizatoare, o sumd echivalentd cu o
cote procentuale de 0,\3o/olzi dinvaloarea produselor nelivrate in termenul convenit conform contractului.
12.2 ln cazti in care, din vina sa exclusivi, achizitorul nu igi indeplinegte obligaJiile asumate, atunci
fumizorul are dreptul de a deduce din preJul contractului, ca dobAndi penalizaloare, o sumd echivalenti cu o

cotA procentuald de 0,03o/olzi dinvaloarea produselor nelivrate in termenul convenit conform contractului.

Articol 13 Garanlia de bund execulie a contrdctului

13.1 - (l) Fumizorul se obligd sa constituie garantia de bund execuJie a contractului in cuantum de 2.808
pentru perioada de valabilitate a contractului. Garantia de buna executie se va constitui



executarii contractului. Cuantumul garantiei de bund executrie este stabilit la 101:o din valoarea contractului gi

se va constitui printr-un instrument de garantare emis in condi{iile tegii de o societate bancari sau de o
societate de asigurdri, care devine anexd la contract.
(2) Dacd pA4ile convin, garanlia de bune executie se poate constitui 9i prin relineri succesive din sumele

datorate pentru facturi pa4iale. in acest .^r. furnizorul are obligaiib de a deschide un cont la dispozilia
autoritdlii contractante, la o banci agreatd de ambele pa(i. Suma ini{iald care se depune de cdtre furnizor in
contul astfel deschis nu trebuie si fie mai micd de 0,5% din prelul contractului. Pe parcursul indeplinirii
contractului, autoritatea contractante urmeazA se alimenteze acest cont prin reJineri succesive din sumele

datorate $i cuvenite fumizorului pdni la concurenta sumei stabilite drept garantie de bund execuJie in
documenta{ia de atribuire. Autoritatea contractantA va dispune ca banca sA ingtiinJeze furnizorul despre
vdrsdmantul efectuat, precum gi despre destina{ia lui. Contul astfel deschis este puftator de dobAndi in
lavoarea furnizorului.
(3) in baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 34612004 cu modificdrile 9i completirile ulterioare,
potrivit cArora garan{ia de bun6 execuJie a operatorilor economici incadrati in categoria intreprinderilor mici
qi rnijlocii va fi admisd in cuantum de 50olo din valoarea impusd.
(4) Furnizorul are obligaJia de a constitui garan{ia de bund executie in maxim 5 zile lucretoare de la semnarea
contractului de catre ambele pa4i.'
13.2 - Achizitorul va emite ordinul de incepere a executiei contractului, numai dupd ce Furnizorul a tacut
dovada constituirii garantiei de buni execulie.
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garantiei de bund execuJie, in.limita prejudiciului
creat, dace Furnizorul nu igi indeplinegte, nu i$i execute, executi cu intdrziere sau executd necorespunzator
obligaJiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenJii asupra garanJiei de bunA executie,
Achizitorul are obligafia de a notifica acest lucru Furnizorului, precizAnd totodatA obligaliile care nu au fost
respectate.
13.4 - Achizitorul se obligd sA restituie garanJia de buni execufie in termen de 14 zlle de la data intocmirii
procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul prezentu.lui Contract, daca nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei.
13.5 - Garanlia produselor este distincti de garanfia de bund executie a contractului.

Articol 14 Transporl, asigurdri
Transportul produselor din prezentul conEact cade in sarcina furnizorului.

Articol 15 Moilul de lucru
15.1 - Furnizorul are obligafia de a fumiza produsele in termen de maxim 3 zile de la confirmarea in scris a

comenzii Achizitorului.
lJ-z ln cazul rn care:
a) orice motive de intArziere, ce nu se datoreazi Fumizorului, sau

b) alte circumstanle neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decit prin incilcarea contractului de cetre

Furnizor, indreptatesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de fumizare a produselor sau a oricarei
faze a acestora, atunci pa4ile vor revizui, de comun acord perioada de fumizare gi vor semna un act
adiJional, nefiind afectate prin acesta calitatea gi cantitetile iniJiale, astfel cum au fost acestea prevezute in
ofeftd, precum Si pretul contractului.
15.3 - Daci pe parcursul indeplinirii contractului Fumizorul nu respectd termenul de furnizare, acesta are

obligalia de a notifica acest lucru Achizitorului, in termen de 1 zi. Modificarea datei/perioadelor de furnizare
asumate se face cu acordul pir{ilor, prin act aditional.
15.4 - in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice
intArziere in indeplinirea contractului dA dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Furnizorului.

Articol 16 Peioada de garanlie acordatd produselor
16.1 - Furnizorul are obligafia de a garanta ce produsele fumizate prin contract sunt noi, nefolosite.
16.2 - (1) Perioada de garantie acordatd produselor de cdtre Furnizor este de 24 luni.
(2) Perioada de garanlie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dup6 livrarea acestora la destinaila
final6.
L6.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plAngere sau reclamatie ce

apare in conformitate cu aceasta garantie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificiri, Furnizorul are obligaJia de a remedia defecliunea sau de a inlocui
produsul in termen de 3 zile de la primirea notificdrii, fird cheltuieli suplimentare pentru Achizitor.
Produsele care, in timpul perioadei de garanJie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazi de o noud perioadd

de garanjie care decurge de la data inlocuirii produsului.
16.5 - Dacd Fumizorul, dupd care a fost inqtiinJat, nu reu9e$te se remedieze defectul in perioada

Achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul gi pe cheltuiala Fumizorului gi fbr[ a aduce



niciun prejudiciu oriciror altor drepturi pe care Achizitorul le poate avea faJE de Furnizor prin contract.

Articol 17 Livrarea produselor Si documentele care insolesc produsele
17.1, - (1) Furnizorul are obligalia de a asigura livrarea produselor la Depozitul Central, bd. Timisoara, nr.78,
sector 6, Bucure$ti in maxim 3 zile de la confirmarea de catre Furnizor a comenzii ferme din parlea
Achizitorului.
17.2 - Produsele vor fi insolite, de certificat de calitate, garantie, declaratie de conformitate, instructiuni de
exploatare.
77 .3 - Livrarca produselor se considera incheiati in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor
referitoare la receplia produselor.

Articol 18 Receplie, inspe4ii $i teste
18.1 - Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta $i de a testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor la locul de depozitare al Furnizorului.
18.2 - Achizitorul are obligaJia de a notifica in scris Fumizorului identitatea reprezentanlilor sii imputerniciJi
pentru efectuarea receptiei, testqlor $i inspectiilor.
18.3 - DacA vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde, Achizitorul are dreptul si il
respingi, iar Furnizorul are obliga{ia, fdri a modifica prelul contractului de a inlocui produsele refuzate in
maximum 3 zile lucritoare de la data constatdrii.
18.4 - Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa $i, daci este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau

amenat datorite faptului ci produsele au fost inspectate $i testate de Furnizor, cu sau lird participarea unui
reprezentant al Achizitorului, anterior livririi acestora la destinaJia fin4Jd.

Articol 19 Ajustarea prelului conlr ctulai
Pretrul contractului este ferm $i nu se ajusteaze.

Articol 20 incetarea contractului
20.1 - Contractul inceteazd, prin executare, acordul de voinf[ al pdrfilor, expirarea termenului, forJa majord
sau imposibilitatea fortuitd de executare, precum $i din orice alte cauze prevdzute de lege.
20.2 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cetre una dintre p6(i, in mod culpabil,
dd dreptul padi lezate de a de a cere rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese printr-o
notificare scrisd, cu un preaviz de 5 zile. Rezilierea devine operalionald de la data confirmf,rii de primire a

acestela.
20.3 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd adresati
furnizorului, llri nici o compensajie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condiJia ca aceastA denun{are sd

nu prejudicieze sau sA afecteze dreptul la acJiune sau despigubire pentru fumizor. in acest caz, furnizorul are

dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pAnd la data
denunfdrii unilaterale a contractului.

Articol 21 Forln majord
21.1 - F orla majorA este constatata de o autoritate competente.
27.2 - Forla majori exonereazI pA4ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaze.
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acJiune a forfei majore, dar fird a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pAn6 la apariJia acesteia.
21.4 - Partea contractanta care invocd fo4a majori are obligalia de a notifica celeilalte pd(i, imediat 9i in
mod complet, producerea acesteia Ei si ia orice mdsuri care li stau la dispozitrie in vederea limitdrii
consecintelor.
21.5 - Partea contractanta care invocd forta majori are obligaJia de a notifica celeilalte pi4i incetarea cauzel
acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
21.6 Daca fo(a majora actrioneaza sau se estimeazd ca va acjiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pA4i incetarea de plin drept a prezentului contract, fere ca vreuna
din pdti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Articol 22 Solulionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul gi Furnizorul vor depune toate eforhrrile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin tratative
directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea
contractului.
22.2. - Dacd, dupd l5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi furnizorul nu reuSesc sd rezolve in
mod amiabil o divergenJd contractualA survenite, fiecare parte poate solicita ca disputa si se soluli
cdtre instanlele judecitoref ti compelente.



Articol 23 Limba care guvernetzd contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romdnd.
23-Z - Dacit, existe versiuni ale oricarei pd4i din contract, scrise in mai multe limbi, va prevala versiunea in

limba romAn6;
23.3 - Limba folositd pentru comunicare va fi limba rom6nd.

Articol 24 Comunicdri
24.1, (l) Orice comunicare intre pA(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisa ?n scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cet;i in momentul primirii.
24.2 - Comt]nicdrile intre pe(i se pot face gi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiJia
confirmdrii in scris a primirii comunicirii.

Articol 25 Amendamente
Pf,rfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adi{ional, numai in cazul apari}iei unor circumstante care lezeaz6, interesele comerciale
legitime ale acestora 9i care nu au'putut fi prevazute la data incheierii contractului.

Articol 26 Legea aplicabild contruclului
Contractul va Ii interpretat conform legilor din Rom6nia.

Prezentul contract, impreuni cu anexele sale care fac parte integantl din cuprinsul sdu, reprezinti voinla
pA4ilor $i inlSturd orice altS infelegere verbal[ dintre acestea, anterioara sau ulterioard incheierii lui.

Pe4ile au infeles sd incheie azi .Ltl.'.9.1..4"./.P... prezentul
achizitor, un exemplar pentru furnrzor.

ACHIZITOR, FURNIZOR,
S.C. SORGETI S.R.L

DIRECTOR GENERAT,
Sorin

6,^

DIRECTOR DIRECTIA COMERCIALA,
Lucian Constantin COVRIG

contract in doua exemplare, un exemplar pentru

R.A.D.E.T. BUCURE$TI

q
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VIZAT PENTRU
Vasile VASILE

GURE$TI

contract de turnizare -Acumulatori auto



Cantitatile solicitate. Dreturile unitare si valoaree totala

Nr.

crt.

Denumire produs/

Dimensiune
Marca U.M. Cant.

Pret unitar

lei (fara TVA)

Valoare

lei (fara TVA)

1.
Acumulatori 7ZV X 45A/h

205x175x175
ZAP PLUS DUC. 1 t1.3,7 5 1.t3,75

z.
Acumulatori IzV X 55A/h

242x17 5x790
ZAP PLUS DUC, 2 t25,OO 250,00

3.
Acumularori lzV Xl0Alh
242x77 5x1.90

ZAP PLUS buc. 18 734,7 5 2.425,50

4.
Acumulatori 12V X 1OAlh

242x1.7 5x1.90
ZAP PLUS buc. 24 174 1a 3.234,00

5.
Acumulatori 12V X 88A,ft

315x175x190
ZAP PLUS buc. 40 10) c5 7.774,00

6.
Acumulatori 12V X 100A,ft

350x175x190
ZAP PLUS buc. 2 2r3,65 427 ,30

7.
Acumulatori 12V X 150A/h

573x189x220

ZAPTRUCK

FREEWAY
buc. 22 293,OO 6.446,OO

8.
Acumulatori 12V X 180A/h

51.3x222x220

ZAPTRUCK

FREEWAY
buc. 22 ??q 75 7.474,50

TOTAL GENERAL : 28.085,05

ACHIZITOR, FURNIZOR,
S.C. SORGETI S.R,L

DIRECTOR
Maria MITR

ECONOMICA,

DIRECTOR DIRECTIA COMERCIALA,
Lucian Constantin COVRIG

VIZAT PENTRU
Vasile VASILE

RAOE.T.BtrcURE$IT
tBttctlf,i cilTror tilrrcnn ffiil


