MODEL
CONTRACT DE FURNIZARE LOTUL 1
nr. ___________ din ________
1. Părţile Contractante
In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, s-a incheiat prezentul
contract de furnizare, intre
COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A. cu sediul in Bucureşti,
strada Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 6, sector 1, adresa de corespondenta in Bd. Dinicu Golescu, nr.
36, sector 1, Bucuresti, in incinta IPTANA, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10323/2017, cod
fiscal RO 37832160, cont RO27 BTRL RONC RT04 2076 4801, deschis la Banca Transilvania, reprezentata
prin Director General Sorin VASILESCU, telefon 0738.100.853, adresa de email: achizitii@cmsppb.ro, în
calitate de ACHIZITOR, pe de-o parte

Si
SC.................................................................
cu
sediul
în
......................................................
tel.........................., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.........................., cod unic de înregistrare
................, cont nr. ................................................ deschis la ................................................................... ,
reprezentată prin ................................................, si ........................................., în calitate de furnizor,
2. Definiţii
a) Contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
b) Achizitor si Furnizor – partile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) Pretul contractului – pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract si pentru produsele
efectiv acceptate ca fiind corespunzatoare;
d) Produse – bunurile, dupa caz, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care Furnizorul
se obliga, prin contract, sa le furnizeze Achizitorului;
e) Servicii – servicii aferente livrarii produselor, respectiv actitivati legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, descarcarea si orice asemenea obligatii care revin Furnizorului conform garantiei
comerciale a produselor si a prezentului contract;
f) Origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucarea sau asambare majora si esentiala a componentelor rezulta un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea
Furnizorului;
g) Destinatie finala – locul unde Furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h) forta majora conform art.1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolute invicibil
si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;
i) Conflictul de interese – orice eveniment influentand capacitatea Furnizorului de a exprima o
opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care îl împiedica pe acesta, în orice moment, sa acorde
prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legatura
cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Furnizorului.
Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror subcontractanti si salariati actionând sub autoritatea
si controlul Furnizorului;
k) Prejudiciu – valoarea stabilita de beneficiar direct ca sanctiune/penalitate pentru neexecutarea
sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract de catre Furnizor;
l) daune-interese - consecinta directa si necesara a neexecutarii fara justificare sau, dup caz,
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culpabile a obligatiei asumate prin contract de catre Furnizor, si are ca obiect suma de bani ce reprezinta
echivalentul prejudiciului suferit de Achizitor;
m) Act aditional – document convenit între parti prin care se pot modifica termenii si conditiile
contractului de furnizare;
n) Garantia de buna executie – anexa la contract, garantia care se constituie de catre Furnizor în
scopul asigurarii Achizitorului de îndeplinirea cantitativa, calitativa si în perioada convenita a
contractului.
o) Zi – zi calendaristica; an - 365 de zile; luna – luna calendaristica.
3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii:
4. Obiectul principal al contractului
4.1. Furnizorul se obliga sa livreze gratuit la locatiile mentionate la art. 9.4 si indicate de Achizitor in
comanda de livrare, in maximum de 30 zile de la semnarea contractului, în conformitate cu cerintele din
Caietul de sarcini si cu obligatiile asumate prin oferta tehnico-financiara, produsele definite dupa cum
urmeaza:
LOT 1 Bucla Romprim SA - Calea Vacaresti:
• 42,112 t confecții panouri metalice din țevi, 50x25x2 mm sau 50x30x2mm și stâlpi metalici cu
dimensiunea de 80x80x3 mm conform detaliilor din planșele prezentate în Anexa 2;
• 12.416,00 seturi șuruburi (M12x250, șaibe 12, piulițe Ml2, contrapiulițeMl2)- conform detaliilor
din planșelor prezentate în Anexa 2;
• 1.370,00 m ancore chimice - conform detaliilor din planșelor prezentate în Anexa 2;
• 124 mp garnitură pentru etanșate plăcuțe și șuruburi (membrană bituminoasă 200x200 mm) conform detaliilor din planșelor prezentate în Anexa 2;
• 1.552,00 buc plăcuțe reflectorizante pentru gard (1 bucată /panou);
• 468,00 m bandă reflectorizantă pentru gard (două benzi pe secțiune panou);
• 59 Seturi (1 x șurub M10x100, 2 x șaibe plate A10, 1 x piuliță M10, 1 x șaibă grover M10);
• 27 Seturi (2 x șuruburi Ml0x40,2 x piulițe M10, 2 x șaibe plate A10,2 x șaibe grover Ml0 și 1 x
șurub Ml0x90, 1 x piuliță M10, 1 x șaibă plată A10);
• 27 Seturi (3 x șuruburi Ml0x40, 3 x piulițe M10, 3 x șaibe plată A10, 3 x șaibe grover Ml0 și 3
x șuruburi Ml0x30, 3 x piulițe M10, 3 x șaibe plate A10, 3 x șaibe grover M10).
4.2. Furnizorul se obliga sa presteze gratuit toate serviciile aferente livrarii produsului, respectiv
activitati legate de furnizarea produsului, cum ar fi: transportul, asigurarea, incarcarea, descarcarea si
orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract.
4.3. Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1. Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate, este de ............................... lei, la care se
adaugă T.V.A. in valoare de ................lei, conform centralizatorului de preturi, parte a ofertei financiare.
5.2. Pret total contract ......................................... lei cu TVA.
5.3. Pretul este ferm incluzand si transportul in locatiile indicate de achizitor.
6. Durata contractului
6.1. Durata contractului este de la data semnarii sale de catre ambele parti si pana la data indeplinirii
tuturor obligatiilor contractuale.
6.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unuilateral perioada de derulare a contractului in
functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului.
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7. Executarea contractului
7.1. Prezentul contract de furnizare se deruleaza incepand cu data semnarii de catre ambele parti si
inceteaza de drept la data indeplinirii obiectului pentru care s-a incheiat.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele prezentului contract sunt:
a. propunerea tehnică, inclusiv Fisa tehnica de la producator, cu dotari si caracteristici ale
produselor
b. propunerea financiara
c. caietul de sarcini
d. certificatele de garantie
e. certificatele de calitate
f. anexa nr.1
g. anexa nr. 2
h. Instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie
sau, dupa caz, dovada ca Furnizorul a deschis cont pentru retineri succesive;
9. Obligaţiile principale ale Furnizorului
9.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate în
caietul de sarcini si oferta tehnica (inclusiv anexele sale) produse care sa respecte întocmai specificatiile
tehnice, functionalitatile si cerintele de performanta prezentate detaliat în caietul de sarcini si oferta
tehnica, parti integrante ale prezentului contract.
9.2. Furnizorul se obliga sa livreze produsele in termen de maximum 30 de zile de la semnarea
contractului, conform art. 7.1. din contract, la punctele de lucru de pe raza Municipiului București,
indicate de catre CMSPPB.
9.3. Furnizorul se obliga sa furnizeze toate produsele mentionate în propunerea tehnica din cadrul
ofertei, conform art.4.1. din contract.
9.4. Furnizorul are obligatia de a asigura, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, transportul
produselor pana la punctele de lucru indicate de acesta, respectiv pe traseul liniei de tramvai 1/10.
9.5. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
a. Avizul de expeditie
b. Autorizatii, dupa caz;
c. Certificat de conformitate, certificate de calitate si rapoarte de incercare conform ofertei;
d. Certificate de garantie si fisa tehnica a produsului;
e. Documentatia cu principalele riscuri privind sanatatea si securitatea in munca si modalitatile
de control;
f. Orice alte documente necesare transferului de proprietate.
g. Factura fiscala
9.6. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legatură cu lucrările achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10. Obligatiile principale ale Achizitorului
10.1. Achizitorul se obliga sa plateasca, prin ordin de plata, pretul convenit in termen de 3 zile
calendaristice de la data primirii facturii emise de catre furnizor si semnarii procesului verbal de
receptie a produselor. Termenul maxim de acceptanta a procesului verbal de receptie a produselor este
de 24 de ore de la data finalizarii livrarii.
10.2. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele în termenul convenit. Receptia va fi efectuata
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
10.3. Pentru produsele furnizate, furnizorul nu va solicita plata in avans, iar achizitorul nu va face
plati in avans in nicio situatie.
3

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 (a) În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător (cantitativ si calitativ) şi
la termen obligaţiile asumate, acesta datorează achizitorului, cu titlu de penalităţi, un procent de 0,1%
dar nu mai putin decat valoarea dobânzii legale penalizatoare, calculat pe zi de întârziere, din valoarea
obligaţiilor respective, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
(b) În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată in termenul convenit la art. 10.1.
si art. 10.2., atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti un procent de 0,1%, dar nu mai putin decat
valoarea dobânzii legale penalizatoare, pe zi de întârziere, calculata la suma restanta.
(c) Penalitaţile de întarziere şi dobânda sunt exigibile de plin drept, fară anunţ prealabil, din ziua
imediat urmatoare datei de scadenţă potrivit condiţiilor contractuale.
11.2 În situaţia întarzierii îndeplinirii corespunzătoare (cantitativ si calitativ) a unor obligaţii ale
furnizorului, precum şi in situaţia neîndeplinirii totale sau parţiale a obligaţiilor contractuale ale acestuia,
achizitorul este în drept sa aplice, în funcţie de nevoia sa de consum, una din următoarele sancţiuni:
(a) acceptarea îndeplinirii corespunzătoare şi cu întarziere a obligaţiilor cu aplicarea (deducerea)
penalitaţilor de întarziere conform pct. 11.1;
11.3. Penalitaţile de întarziere, astfel cum sunt prevazute la pct. 11.1-11.2., sunt supuse actualizării
în raport de indicele de inflaţie şi pot fi deduse din garanţia de buna executie, dupa prealabila notificare
a furnizorului de catre achizitor.
11.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de catre una din părti, dă dreptul
parţii lezate de a considera reziliat de plin drept contractul, fara intervenţia instanţelor judecătoreşti, cu
prealabila notificare a părţii în culpa. Partea lezată are dreptul de a solicita, in acest caz, parţii in culpă
plata de daune interese.
11.5. În situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute la art.11.4 cu excepția
celei precizate la art. 19.2, iar furnizorul, din motive imputabile doar acestuia, nu și-a îndeplinit
obligațiile contractuale, achizitorul este în drept sa aplice furnizorului plata de daune interese de 20%
din valoarea obligațiilor neîndeplinite ale contractului.
11.6. În situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute la art.11.4 cu excepția
celei precizate la art. 19.2, iar achizitorul, din motive imputabile doar acestuia, nu și-a îndeplinit
obligațiile contractuale, furnizorul este în drept să aplice achizitorului plata de daune interese de 20%
din valoarea obligațiilor neîndeplinite ale contractului.
11.7. În situaţia in care împotriva furnizorului a fost declanşata procedura insolvenţei, achizitorul isi
rezerva dreptul de a solicita denunţarea unilaterala a contractului printr-o notificare scrisă în condiţiile
legii. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului pentru toata perioada
de valabilitate a acestuia, prin scrisoare de garantie bancara depusa in original la sediul achizitorului in
termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a
contractului reprezintă 10% din preţul contractului fără TVA, fiind în valoare de .......................... lei,
făra TVA. Durata de valabilitate a instrumentului de garantare va excede cu 14 zile durata de valabilitate
a contractului.
12.1.1 Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat,
respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
12.2 Garantia trebuie sa fie irevocabila.
12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de
bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica Furnizorul, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate.
12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu îşi
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îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garantiei de bună executie achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât furnizorului, cât şi
emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul
de calcul al prejudiciului.
În situaţia executării garantiei de bună execuţie, parţial sau total, furnizorul are obligaţia de a reîntregi
garanţia în cauză raportat la restul rămas de furnizat.
12.5 Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de bună executie în cel mult 14 zile de la
plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea data pretentii asupra ei.
12.6. Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Receptie, inspectii si verificari
13.1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini.
13.2. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
13.3. Inspectiile si testele din cadrul receptiei se vor face la destinatia finala a produselor.
13.4. Procesul de inspectie a produselor implica mai multe operatiuni, fara a se limita:
- Verificarea documentelor de contractare, de livrare si transport (contracte, comenzi, oferte,
specificatii, grafice de livrare);
- Verificarea identitatii produselor/marfurilor;
- Determinarea cantitativa a marfurilor/produselor primite/predate;
- Controlul calitatii lotului;
- Compararea situatiei de fapt constatate prin verificari cu cea inscrisa in documente;
- Decizia de admitere/respingere a lotului de marfa;
- Fundamentarea demersurilor pentru eliminarea abaterilor constatate.
Efectuarea verificarii grosimii stratului de protectie anticoroziva la panourile de gard se va realiza
aleatoriu la stratul de acoperire cu zinc (pentru 50% din nr. de bucati pe fiecare lot executat) si la stratul
de acoperire cu vopsea (pentru 50% din nr. de bucati pe fiecare lot executat). Aceste operatii se vor
realiza in prezenta Achizitorului, Beneficiarului Final si a Dirigintelui de santier.
Verificarea si receptia produselor se va realiza de catre reprezentantii Achizitorului si ai Beneficiarului
Final la momentul livrarii, ocazie cu care se va intocmi un Proces Verbal semnat de reprezentanfii
ambelor parti contractante. In Procesul Verbal vor fi consemnate produsele achizitionate, documentele
ce insotesc produsele, si eventuale observatii (ex: neconformitati).
13.5. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are
dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui
produsele refuzate. Refuzul furnizorului de a inlocui eventuale produse livrate neconform, va fi
sanctionat conform prevederilor contractului.
13.6. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
13.7. Prevederile clauzelor 13.1-13.6. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor
sau altor obligatii prevazute in contract.
14. Ambalare si marcare
14.1 Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la
manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la
precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa
ajunga in buna stare la destinatia finala.
14.2. In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in cutii, furnizorul va lua in consideratie, unde este
cazul, distanta pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate
punctele de tranzit.
14.3. Furnizorul are obligatia de a prelua si de a elimina deseurile rezultate in urma operatiunilor de
livrare, inclusiv a ambalajelor, pe toata perioada derularii contractului, fara costuri suplimentare pentru
achizitor.
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15. Livrarea si documentele care insotesc produsele
15.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectand
datele de livrare si termenul comercial stabilit.
15.2. - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
a. Avizul de expeditie
b. Autorizatii, dupa caz;
c. Certificat de conformitate, certicate de calitate si rapoarte de incercare conform ofertei;
d. Certificate de garantie si fisa tehnica a produsului;
e. Documentatia cu principalele riscuri privind sanatatea si securitatea in munca si modalitatile
de control;
f. Orice alte documente necesare transferului de proprietate.
g. Factura fiscala
15.3. Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor recepţia produselor.
15.5. Receptia definitiva se va face la sfarsitul perioadei de garantie, asa cum este definita la art. 16.
16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ( cu exceptia cazului cand proiectul
si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a
furnizorului.
16.2. (1)Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este de ................ (conform ofertei
si criteriului de atribuire ales), iar durata de viata minim (conform ofertei).
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea acestora
la destinatia finala.
16.3. 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 notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlocui produsul in termen de 24 ore, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul
perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge
de la data inlocuirii produsului. Perioada de remediere a defectiunilor sau inlocuire a produsului este de
24 ore.
16.5. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a
aduce nici un prejudiciu oricaror drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.
16.6. Furnizorul va asigura dupa expirarea perioadei de garantie, contra cost pe baza de comanda,
furnizarea panourilor de gard, pe o perioada egala cu durata de viata a acestora, conform caietului de
sarcini.
16.7. Pe perioada garantiei toate panourile de gard schimbate/inlocuite, accesoriile, etc. vor fi preluate
de catre Furnizor, fara costuri suplimentare pentru Achizitor.
17. Asigurări si riscuri
17.1. Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul
de livrare convenit.
17.2 Riscurile ce pot apărea în desfășurarea contractului cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate
și recepțiile:
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lipsa monitorizării efective din punct de vedere pret - calitate ± durată de execuție a
contractului; Ca si masura de gestionare a riscului achizitorul are obligatia de a
monitoriza acest aspect prin verificari periodice asupra grosimii stratului de protectie
anticoroziva si a stratului de acoperire cu vopsea;
schimbări substanțiale în condițiile contractuale pentru a permite mai mult timp de
furnizare și prețuri mai mari pentru furnizor; Ca si masura de gestionare a riscului, s-a
solicitat prin caietul de sarcini un termen de livrare de maxim 30 de zile, astfel incat
furnizorul sa poata sa deruleze in bune conditii obligatiile contractuale fara a fi nevoie de
prelungiri sau ajustari de pret;
acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin
documentație; Ca si masura de gestionare a riscului, achizitorul a impus prin caietul de
sarcini si anexele acestuia, specificatii clare constand in desene tehnice in care sunt
detaliate in mod clar toate dimensiunile, caracteristicile, protectiile anticorozive si
grosimile straturilor de acoperire cu vopsea minime acceptate.
plata cu întârziere a facturilor, amânarea plăților pentru a fi revizuite prețurile în scopul
creșterii valorii contractelor; Ca si masura de gestionare a riscului, a se vedea art. 11 din
contract;
plăți temporare în avans fără temei; Ca si masura de gestionare a riscului, nu se accepta
conform art. 10.3 din contract;
facturarea în fals a unor cantități nerealizate; Ca si masura de gestionare a riscului, a se
vedea art. 13 din contract;

18. Ajustarea preţului contractului
18.1. Preţul menţionat la art. 5.1. este exprimat în lei şi nu se ajustează pe toată durata derulării
contractului.
19. Amendamente
19.1. Pe durata îndeplinirii contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni de comun acord
modificarea acestuia, prin act adiţional, conform legii.
19.2. Contractul poate să înceteze înainte de termen cu acordul ambelor părţi contractante.
20. Întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare in perioada si la termenele stabilite
pentru execuţie.
20.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Furnizorul nu respecta graficul de livrare, acesta are
obligatia de a notifica, in timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadei de livrare 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
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.
21. Forţă majoră şi cazul fortuit
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care acesta acţionează.
21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia să notifice celeilalte părţi în termen
de 5 zile producerea acesteia, să prezinte în termen de 10 zile acte doveditoare emise de o autoritate
competentă şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără
ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21.6. Cazul fortuit nu exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract.
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22 - Încetarea contractului, rezilierea
22.1. Încetarea contractului
Contractul de furnizare înceteaza în conditiile legii prin executare, acordul de vointa, denuntare
unilaterala, astfel:
a) la momentul indeplinirii obligatiilor contractuale, la expirarea duratei contractului si a oricarei
prelungiri a acesteia;
b) prin acordul scris al ambelor Parti;
c) în caz de Forta Majora conform prevederilor art. 21 din prezentul contract.
d) daca Furnizorul, din vina sa exclusiva, nu si-a îndeplinit obligatia de livrare a produselor în termen,
cu notificarea prealabila in termen de 5 zile.
La încetarea contractului partile sunt liberate de obligatiile asumate, însa, sunt tinute la repararea
prejudiciilor cauzate si, dupa caz, la restituirea prin echivalent a prestatiilor primite în urma încheierii
contractului.
22.2. Rezilierea contractului
Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune interese,
conform art. 11.5, fara alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante judecatoresti, în
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitându-se la acestea:
a)Furnizorul nu furnizeaza produsele conform cu prevederile prezentului contract;
b)Funizorul nu se conformeaza într-o perioada de cel mult 5 zile notificarii emise de catre Achizitor care
îi solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract
care afecteaza furnizarea corespunzatoare si la timp a produselor conform prevederilor contractului;
c)Furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune în legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarâre
judecatoreasca definitiva;
d)Furnizorul se afla în culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care
Achizitorul o poate justifica;
e)împotriva Furnizorului a fost pronuntata o hotarâre definitiva cu privire la frauda, coruptie, implicarea
într-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala în dauna intereselor financiare ale Uniunii
Europene;
f)aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa împiedice executarea prezentului contract;
g)Furnizorul a intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronunţate de judecatorul-sindic.
22.3. În urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia prezentul contract
daca Achizitorul:
a) nu îsi îndeplineşte obligatia de plata catre Furnizor a sumelor datorate acestuia în baza oricarei
certificari din partea Achizitorului, dupa expirarea termenului limita prevazut în prezentul contract;
b) suspenda furnizarea produselor pentru mai mult de 30 de zile pentru motive nespecificate în prezentul
contract sau independente de culpa Furnizorului.
22.4. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior
acesteia în temeiul prezentului contract
22.5. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii
lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese.
22.6. Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la aparitia
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale în asa masura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public.
22.7. În cazul prevazut la clauza 22.6., Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
22.8. Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract in situaţia în cazul unor decizii
ale Curții Europene de Justiție sau în cazul în care furnizorul se regăsește într-una dintre situațiile de
excludere, astfel cum prevede art. 223/Legea 98/2016.
23. Revizuirea si modificarea Contractului precum si dispozitii conexe
23.1. Modificari ale Contractului
(a) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea
si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul
8

Partilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr.
395/2016 (art. 164 si 165);
(b) Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite in Sectiunea ”Conditii Specifice” sunt
singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.
(c) Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 2.4.1.(a) si 2.4.1.(b)
(d) Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu respectarea termenului astfel cum este stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice”, din prezentul Contract, nu trebuie sa afecteze, in nici un caz si in nici un fel,
rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.
23.2. Modificarea Contractului prin revizuire
Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor si
performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine
cu scopul atingerii obiectului Contractului, care consta in Serviciile pe care Contractantul se obliga sa le
presteze in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si
standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini
precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integranta din Contract.
24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
24.2. În cazul nesoluţionării litigiului pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti
competente, conform legii.
Art. 25 Protectia datelor cu caracter personal
25.1 Datele cu caracter personal ale reprezentanților Partilor, la care Achizitorul/Furnizorul, in
calitate de operatori de date, sau persoanele împuternicite, care prelucrează date cu caracter personal,
vor avea acces în derularea prezentului contract, se vor prelucra in condițiile Regulamentului (UE)
2016/679 - privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor).
25.2 Partile nu prefigureaza ca in baza prezentului Contract sa fie transmise alte date cu caracter
personal decat informatiile de contact ale persoanelor implicate in executarea Contractului din partea
Partilor, afiliatilor sau subcontractorilor acestora, respectiv a reprezentantilor legali/imputernicitilor
acestora, respectiv nume, prenume, functia, adresa de business, nr. de telefon si email de business,
precum si date ce privesc executarea contractului, cum ar fi data livrarilor si alimentarilor cu carburant,
numere de inmatriculare autovehicule, semnaturi etc.
25.3 Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Parti/reprezentanților
celeilalte Parti în scopul executării acestui Contract, precum si pentru a-și îndeplini obligațiile care îi
sunt impuse de legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea
raportărilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislației aplicabile etc., in
condițiile Regulamentului General privind protecția datelor.
25.4 Partile au obligația de a informa direct, conform art. 12 si 13 din Regulamentul General privind
protecția datelor, reprezentanții sau salariații săi împuterniciți in relația cu Achizitorul, respectiv
Furnizorul cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealalta parte, pentru scopuri de gestionare a
Contractului, pentru verificările si raportările prevăzute de legislația aplicabila, pentru îndeplinirea unei
obligații legale, cum ar fi Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum
si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, precum si in
alte scopuri legitime in funcție de relația contractuala.
25.5 Partile vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum
prevede articolul 32 din Regulamentului General privind protecția datelor. Astfel Partile se obligă sa ia
și să aplice toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter
personal împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces
neautorizat și împotriva procesării ilegale.
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25.6 Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate astfel de Parti au drepturile prevăzute de către
articolele 15 -22 din Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv:
•
dreptul de acces la date conform art. 15;
•
dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
•
dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
•
dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
•
dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
•
dreptul de a obiecta, conform art. 21;
•
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
•
dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal și justiției.
25.7 Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate de catre persoana vizata printr-o cerere scrisă,
semnată si datată, transmisă la urmatoarele date de contact:
(i) SC………………………,
Sediu: …………………………….;
Adresa de email : …………………………
(ii) Societatea COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA
Sediu:…………………………..
Email: ……………………….
25.8 Partea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul
General privind protecţia datelor.
25.9 De asemenea, Responsabilului cu protecția datelor al fiecarei Parti poate fi contactat, prin posta, la
adresa sediului Partii, menționând ca destinatar pe plicul de corespondenta numele Societatii, in atentia
„Responsabilului cu protecția datelor".
Articol 26 - Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba româna.
Articol 27 - Comunicari
27.1. Orice comunicare dintre parti referitoare la contract, trebuie sa fie transmisa în scris si trebuie
înregistrata atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.
27.2. Comunicarile între parti se pot face prin posta sau e-mail.
27.3. Corespondenta între Furnizor si Achizitor se va derula la adresa, numerele de telefon si adresele
de e-mail de mai jos:
Pentru Achizitor:
1. ..................., .................., tel. ................., fax. .................., e-mail ...................................
2. ...................., ....................., tel. ................., fax. ...................., e-mail ......................................
Pentru Furnizor:
1. ..................., ..................., tel. ............, fax. ................, e-mail .................................
2. ........................., ..................., tel. ......................., fax. ..............., e-mail ............................
27.4. În cazul în care persoanele de contact mai sus mentionate îsi pierd aceasta calitate, partea în cauza
va notifica acest lucru celeilalte parti, desemnând o alta persoana de contact, în termen de 2 zile
lucratoare de la data la care s-a produs modificarea.
Articol 28 - Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Partile au înteles sa încheie azi prezentul contract în exemplare originale, având aceeasi valoare juridica,
unul la Funizor si la Achizitor.
ACHIZITOR,

FURNIZOR,

Nota: Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a completa clauzele prezentului contract cu cerintele
Documentatiei de atribuire si specificatiile din oferta furnizorului.
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