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1, Pdrlile contractante
In temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, urmare a referatului nr.36922111.03.2020, apar{indnd Serviciului
Gospoddrie Comunald, s-a incheiat prezentul contract de achizilie publica de produse,

intre

MUNICIPIUL SLOBOZIA, cu sediul in Municipiul Slobozia, Strada Episcopiei nr.l,
cod pogtal 920023, Judelul Ialomila, CUI 43653 52, tel: 02431231401, fax: 024i-21214g,
e-mail: office@munisipiulslobozia.ro, cont nr. ROl4TREZ24A740600710l30X deschis
la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentatd prin domnul Adrian - Nicolae
MocloNIU, avand funcfia de primar, in calitate de Achizitor, pe de o parte

ti

S.C" LAVITEX PROD S.R,L., cu sediul inBreaza, judelul Prahova, str. Viitorului, nr.
2, construclia cl, parter, tel.ifax: 0244341823, e-mail: sclavitex@yahoo.com, cUI:
RO7152561, numir inregistrare Registrul Comertului J2gl365llg95, cont nr. RO07
TREZ 5215 069X XX00 2213, deschis la Trezoreria Ploiegti, reprezentald prin doamna
Lilea CHIVU, av6nd funcfia de Administrator, in calitate de Furnizor, pe de altd parte

2. Definrtii
2.1 - rn prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract -prezentul contract gi toate anexele sale;
b.achizitor gi furnizor - p6(ile contractante, aga cum sunt acestea numite ?n prezentul
contract;
c.prelul contractului - pretul pldtibil furnizorului de cdtre achizitor, inbazacontractului,
pentru indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturol obligafiilor asumate prin
contract;
d.produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligd, prin contract, sd le
fumizeze achizitoru lu i ;

e, servicii - servicii aferente livrdrii produselor, respectiv activitdlile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcliune, asisten{a
tehnicd in perioada de garanlie gi orice alte asemenea obligalii care revin furnizorului prin
contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci cdnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major6 gi esenJiald 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 distinctd de na(ionalitatea furnizorului;
g' destinalie tinald - locul unde furnizorul are obligatria de a furniza produsele;
h'termenii comerciali de livrare vor fi interpretali conform INCOTERMS 2000 -
Camera Interna{ionald de Comerf (CIC);
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i. forla maiord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibild qi inevitabild, care se afl[ in afara controlului oricdrei p6rfi, care nu
se datoreaz5 gregelii sau vinei acestora, gi care face imposibild executareaii, respectiv,
tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,, revolulii,
incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivI, ci enunliativl. Nu este considerat
forfd major6 un eveniment asemenea celor de mai sus care, frri acrea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pd4ij
j. zi - zi calendaristicd4 an - 365 de zile.

3,Interpretare
3- l - In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural gi vice u.rra, acolo unde acesl lucru este permis de
context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd
nu se specific[ in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul gi prelul contractului
4.1. - Furnizorul se oblig6 sd furnizeze gi sd instaleze,,Platforme supraterane pentru
colectarea selectivi a deqeurilor (cu 6 qi 9 module) cu montaj inclus", in perioada
convenitd gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligd sd pldteascd furnizoruiui prelul convenit pentru indeplinirea
contractului de achizilie publicd de produse avdnd ca obiect platforme supraterane pentru
colectarea selectivd a deqeurilor cu 6 module - 3 buc. qi cu 9 module - I buc.
4.3. - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful produselor livrate
qi al serviciilor accesorii prestate (montaj inclus), pldtibil'furnizoruiui de c6tre achizitor
este de 100.305'00 lei, firi T.V.A., la care se adaugi T.V.A. in vailoare de 19.057,95
lei, valoarea contractului fiind defalcati pentru produsele componente astfel:
- Platformi inchisi pentru colectarea selectivi a deqeurilor cu 9 module cu fante
securizate: 33.435,00 lei frrr r.v.A./buc. x I buc. : 33.435,00 lei f6rr r.v.A., la
care se adauga T.V.A. in valoare de 6.352,65 lei;
- Platformi inchisi pentru colectarea selectivi a deqeurilor cu 6 module cu fante

securizate: 22,290,00lei frri r.v.A./buc. x 3 buc. = 66.g70,00 lei fdr[ T.v.A., Ia care
se adaugi T.V.A. in valoare de 12.705,30lei.

5. Durata contractului
5.1 - Prezentul contract intr6 in vigoare la data semndrii de c6tre ambele p6rfi qi
inceteazd sd producd efecte la data indeplinirii tuturor obligafiilor de c6tre pf4ife
contractante.
5.2 - Executarea contractului - 30 de zile de la dataprev6zutd in ordinul de livrare emis
de c[tre achizitor.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt..

a) caietul de sarcini;
b) oferta SEAP;
c) garanlia de bund execulie;
d) acte adiyionale dqcd este cazul;
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7. Obligaliile principale ale furnizorului
7.1 - Fumizorul se obligd sd predea/sd pund la dispozi{ia achizitorului qi si monteze
,,Platforme supraterane pentru colectarea selectivi a degeurilor (cu 6 qi 9 module)
cu montaj inclus".
7.2 - Produsele care fac obiectul prezentuluicontract (inclusiv montajul) sunt:
Platformd inchisd pentru colectarea selectivd a degeurilor cu 9 moduie cu fante securizate
- I buc. qi Platformd inchisd pentru colectarea selectivd a deqeurilor cu 6 module cu fante
securizate - 3 buc. Furnizorul trebuie s6 respecte urmdtoarele cerinle:
- dimensiunile de gabarit ale platformelor supraterane pentru colectarea selectiva a
degeurilor trebuie sd se incadreze in spaliile prevdiute de actualele platforme
gospoddregti gi sd poatd introduce in fiecare din cele trei/patru module un eurocontainer
standard de ll00 I - platforma se va realiza din module alipite, fixate intre ele cu
elemente de fixare vizibile doar la interior;
7.3 - ansamblul. va permite posibilitatea de a suplimenta sau elimina module in funcfie de
necesitate. lmbinarea modulelor va fi executatd astfel incdnt sd se impiedice pdtrunderea
apei in interiorul platformei supraterane pentru colectarea selectivd a deqeurilor;
- modulele din care va fi compusd platforma supraterand vor fi realizate dintr-un cadru
metalic din profile de ofel tratate anticoroziv;
- profilele utilizate in realizarea structurii vor avea o grosime de perete de minimum 2
mm gi vor fi imbinate prin suduri continue, inchise. intreaga stiucturd metalica va fi
vopsitd in cdmp electrostatic in culoare a neagr6;
- perefii qi acoperiqul vor fi rcalizate prin panouri termoizolante cu grosimea de minimum
30 mm. Fiecare acoperig, perete lateral gi fiecare uE[ vor fi realizat6 dintr-o singur[ plac6
termoizolantd prevdzutd cu suprafele metalice iar in interior cu material izolant;
- modulele vor prezenta in partea din fald a platformei, uqi individuale care vor fi
suficient de mari pentru a intra pe ele c6te un container de 11b0 I standard. Ugile vor fi
prevdzute cu sisteme de inchidere gi vor fi realizate din panouri termoizolante fixate pe
cadru metalic, cu respectarea condifiilor specificate, atdt pentru panouri cdt qi pentru
structura metalicd. Fiecare platformd (set de module) va fi prevdzut cu un sistem mecanic
centalizat, robust, foarte bine securizat, cu ajutorul cdruia se vor putea bloca gi debloca
simultan.toate ugile platformei (setului de module), dintr-un singur punct, ?n care se va
afla un sistem de cheie antifurt. Sistemul centralizat de blocare qid.blorute a ugilor va fi
unul modular astfel incdt sd se poatd suplimenta qi diminua numdrul de module in funclie
de necesitdlile care apar (in cazul reorganizdrii numdrului de module din fiecare punct de
colectare). Sistemul centralizat trebuie sd suporte orice numdr de module, ataqarea gi
detagarea modulelor facdndu-se rapid cu ajutorul unor cuple speciale, Toate elementele
sistemului de inchidere vor fi prevdzute in interiorul platformei, Waa fi vizibile qi ftrd a
avea acces la acestea pe partea exterioard a uqilor. Uqile vor fi prevdzute la partea
exterioard doar cu mAner. Odatd deblocate ugile vor rdmdne inchise, fiind prevazute cu
sisteme de retinere individuale care se vor decupla in momentul in care operatorul va
trage cu.9 fgrfd optimd de mdner. Sistemele de retinere se vor cupla in momentul
impingerii ugii ftrd a fi necesard acfionarea altor dispozitive, acfiondndu-se automat,
- in uqi se vor incastra, la inElfime optimS, fante mltalice pentru introducerea degeurilor
cu dimensiunea minimd de 520 x 430 mm. Fantele vor fi pievdzute cu secfiuni de trecere
in partea de jos pentru a ajuta deqeurilor sd alunece in eurocontainerul de ll00 l, iar in
partea de sus s5 impiedice infiltratrea apei din precipitalii. Fantele vor f prevdzute de
asemenea cu trape circulare din inox, sub formd de tambur care va asiguri securizarea
deqeurilor. qi nu va permite p6trunderea persoanelor neavizate gi a animalElor in interiorul
platformei supraterane pentru colectarea selectivd a deqeuriloi. Fantele vor fi vopsite in
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cdmp electrostatic in culori specifice fiecdrui tip de degeu gi vor fi montate pe uqi cu
distantiere din cauciuc pentru a evita contactul direct dintre cele doud suprafefe metalice
vopsite.
- Modulele pentru degeuri menajere au culoare fantei maron, iar inscriptionarea gi
simbolul corespunzdtor pentru DE$EURI MENAJERE
- Modulele pentru colectarea selectivd au culorile fantelor, inscripfionarea $i simbolul
corespunzdtor astfel: albastru - hdrtie gi carton, galben - plastic, verde - sticld/metal;
- deasupra fiecdrui modul vor fi amplasate, pe toatd ldfimea, pl6ci metalice cu denumirea
tipului de degeuri, inscrip{ionate prin vopsire. Dimensiunile literelor vor fi suficient de
mari pentru a putea fi vdzute cu uqurinfd - minim 6 cm indl{imea scrisului. Fiecare placi
va fi prevdzutS cu ambutisdri pentru rigidizare.
- pe fiecare modul, in zona fantelor de sortare se va aplica cdte un set de simboluri,
decupate sau printate pe autocolant, cu dimensiuni de minimum 250x250mm, care vor
indica tipurile de deqeuri ce pot fi colectate.
- fiecare modul va avea rampd de acces suficient de latd, de minimum 300 mm gi
suficient de lungd pentru a putea rezolva eventualele probleme apdrute la montaj din
cauza diferenfelor de nivel de pe platforma de montaj gi totodatd pentru a permite accesul
cu uqurin!6 al eurocontainelor de I 100 I standard.
7.4- Futnizorul se obligd sd furnizeze produsele la standardele qi/sau performanfele
prezentate ?n ofertd gi raspunde pentru calitatea si cantitatea produselor livrate,
achizitorul fiind ?n drept sd solicite inlocuirea gratuitd a produselor depreciate sau
necorespunzdtoare, in termen de maximum 2 zile lucritoare, de la data la care au
fost constatate aceste deficienfe.
7.5 - Anterior livrdrii qi instal[rii produselor, furnizorul va vizita cele 4 platforme
gospod6reqti pentru colectarea deqeurilor care urmeazd a fi amplasate cele 27
module, pentru a stabili, ?mpreund cu achizitorul, mdsurile pentru montajul
platformelor supraterane, astfel inc6t sd se asigure conditiile pentru amplasarea gi
operarea in deplind siguranf6 a acestora.
7 .6 - Furnizorul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii gi actiuni in justifie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instala{iile sau utilajele folosite pentru sau in
legaturd cu produsele achizilionate, gi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceptia
situafiei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarlini
intocmit de c6tre achizitor.

7 '7 - Derularea prezentului contract se va face cu respectarea prevederilor
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European gi ai Consiliului
Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea
datelor cu caracter personal gi privind libera circulafie a acestor date gi'de ubrogurr u
Directivei 9 5 I 46 I cE (Regulamentul general privind protecf ia datelor).

8. Obligaliile principale ale achizitorului
8.I-Achizitorul se obligd s5 achizilioneze, respectiv sd cumpere qi sd pl6teasc6 pretul
convenit in prezentul contract.
8.2' Achizitorul se obligd sd recep{ioneze produsele la data livrdrii qi montbrii lor.
8.3 - in conformitate cu preveAeiiie legale, achizitorul se obliga sd pldteasc[ prelul c6tre
fumizor in termen de.30 zile de la primirea facturii de lalcesta, conform Legii nr.
7212013 privind mdsurile pentru combaterea intdrzierii in executarea obligaliilor dJplat6
a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesioniqti qiintr" acegiia gi
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autoritdti contractante, actualizatd. Factura emisd de furnizor va fi insotitd de procesul -
verbal de recepfie cantitativd gi calitativd frrd obiecfiuni a produselor furnizate.
8,4. - Livrarea qi montarea produselor se va face integral, intr-o singurd tran96.

9, Sancliuni pentru netndeplinirea culpabild a obligaliilor
9.1. in cazul in care, din vina saexclusivi, furnizorul nuindeplineqte obligaliile asumate

prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a caliula gi pretinde majordri de

intArziere in procent de 0,10 o/o pe zi aplicat asupra valorii obligafiilor neonorate la

termenele stabilite, incepdnd cu ziua imediat urm6toare termenului de scaden{6 gi pdnd in
ziua stingerii obliga{iei, inclusiv. Aplicarea de majorari de intarziere de c[tre achizitor nu

absolvd furnizorul de obligatia de livrare a produselor.
9.2. in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pl[ti, ca penalitili, majordri
de intdrziere in procent de 0110 o/o pe zi aplicat asupra valorii obligatiilor neonorate la
termenele stabilite, incepdnd cu ziua imediat urmdtoare termenului de scaden!6 qi pdnd in
ziua stingerii obligafiei, inclusiv.
9.3. - Achizitorul igi rczervd dreptul de a denunfa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisd adresatd furnizorului, ftrd nici o compensali e, dacd acesta din urmd dd faliment, cu
condilia ca aceastd denunfare si nu prejudicieze sau s[ afecteze dreptul la ac{iune sau

despdgubire pentru furnizor. in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pdnd la data denunfdrii unilaterale
a contractului.
9.4. - Nerealizarea in totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivd a

furnizorului, dd dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a l0 o/o

din valoarea contractului, fdrS T.V.A,
9.5. - Neexecutarea prevederilor contractuale in mod culpabil d5 dreptul achizitorului, in
condiliile art.1553 din Codul Civil, alin. (2), partea finald, s[ rezilieze de drept contractul,
frrd, alt6, formalitate qi ftrd intervenlia instanfei de judecat[. Prezentul pact comisoriu igi
produce efectele de la data scaden{ei obligafiilor neefectuate. Rezilierea prezentului
contract nu va avea niciun efect asupra obliga{iilor deja scadente intre pd4ile
contractante. Rezilierea nu creeaz[ furnizorului dreptul la o compensafie.
9.6. - in afaru cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de

ftnalizare, orice int6rziere in indeplinirea contractului din vina furnizorului, dd dreptul

achizitorului de a solicita penalitdli furnizorului. Pdrfile sunt de drept in int6rziere prin

simplul fapt al nerespectdrii clauzelor prezentului contract.

Clauze specifice

10. Garanlia de bund execulie a contractului
10.1 - Furnizorul are obliga{ia de a constitui garantia de bund execufie in termen de 5 zile
Iucrltoare de la data semndrii contractului de achizilie publicd de cdtre ambele pdrfi.
10.2 - Furnizorul se obligd sd constituie garan(ia de bund execufie a contractului in
cuantum de 5.015,25 lei, flrtr T.V.A., reprezentdnd 5 % din valoarea contractului f6rd
T.V.A., in conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr.39512016, cu modificIrile Ei

completdrile ulterioare, pentru intreaga perioad6 contractuald.
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10.3. - (1) Modalitatea de constituire a garanfiei de bunl execufie: garanfia de bun6
execufie este irevocabild gi se constituie prin refineri succesive din sumele datorate
pentru facturi parfiale,

(2) - In cazul prevSzutla art. 10.3. (l), furnizorul are obligafia de a cleschide un cont la
dispozilia achizitorului, la o bancd agreatd de ambele pdrfi. Achizitorul are calitatea de
institufie publicd qi furnizorul are obligafia de a deschide contul la dispozilia
achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia.

(3) - Suma iniliala care se depune de cdtre furnizor in contul de disponibil astfel
deschis potrivit art. 10.3, (2), nu trebuie sd fie mai mic[ de 0,5oh din pre{ul contractului
de achizilie public6, fdr[ TVA, respectiv, 501,53 lei.

(a) - Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicS, achizitorul urmeazd sd
alimenteze contul de disponibil prevdzut la art. 10.3.(2) prin relineri succesive din sumele
datorate gi cuvenite furnizorului pdnd la concurenla sumei stabilite drept garanfie de bun6
execulie in contractul de achizilie publicd gi va ingtiinfa furnizorul despre v6rs6mdntul
efectuat, precum gi despre destinafia lui.

(5) - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele furnizorului
prevdzut laart.10.3. alin. (2), pot fi dispuse pl6ti atat de cdtre furnizor, cu avizul scris al
achizitorului care se prezintd unitbfii Trezoreriei Statului, cdt qi de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in favoarea cdreia este constituitd garanlia de
bun[ execulie.

(6) - Contul de disponibil prevdzutla art.l0.3.(2) este purtdtor de dobdnd6 in favoarea
furnizorului.
10'4. - in cazul neprezentdrii garanliei de bund executie in termenul prevdzut la arl. 10.1,
contractul nu mai produce efecte.
10.5. - Achizitorul are dreptul de a emite preten{ii asupra garan{iei de bund execu}ie,
oricdnd pe parcursul indeplinirii contractului de achizilie publicd, in limita prejudiciului
creat, in cazul in care furnizorul nu igi indeplineqte din culpa sa obliga{iile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei preten(ii asupra garan{iei de bund execufie achizitorul are
obligatia de a notifica pretenfia atdt furnizorului, cdt qi emitentului instrumentului de
garantare, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate, precum gi modul de calcul al
prejudiciului.
10.6. - in situalia executirii garan{iei de bund execufie, parfial sau total, furnizorul are
obligatia de a reintregi garan{ia in cauzdraportat la obligafiile neefectuate, in termen de 5
zile lucratoare de la data notificarii emise de catre achizitor.
10.7. - Achizitorul se obligd sd restituie garanfia de bun[ execu[ie in conditiile prevazute
de legislafia in vigoare (art. 42 alin. (1) din H.G. rc.39512016), dupd cum urmeaz[: in cel
mult 14 zile de la data intocmirii procesului- verbal de receplie a produselor care fac
obiectul contractului de achizi{ie publicd qi/sau de la plata facturii finale, dacd nu a ridicat
p6nd la acea datd pretenfii asupra ei.

IL Receplie, inspeclii Si teste
ll.l - Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta gi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificafiile tehnice din oferta furnizorului.
ll.2 - Produsele vor fi livrate insotite de certificate de calitate qi conformitate, redactate
in limba rom6nd;
I 1.3 - T.ivrarea qi montarea produselor se va face integral, intr-o singura trangd,
respectdnd termenul de livrare stabilit.
11'4 ' Verificarea calitatii si receptia se va face de catre reprezentantii achizitorului.
Toate produsele care nu corespund calitativ (depreciate sau necorespunzdtoare) vor fi
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rcfuzate, iar furnizorul, ftrd a modifica pre{ul contractului, are obligafia de a face toate
modificdrile necesare pentru ca produsul sl corespund[ specifica{iilor lor tehnice, ?n
termen de maximum2 zile lucritoare de la data constatSrii neconformitdtilor.
I 1.5 - Produsele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare pentru montarea acestora.
ll.6 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa gi, daci este necesar, de a respinge nu va
fi limitat sau am6nat datoritd faptului cd prodususele au fost inspectate gi testate de
fumizor, cu sau fbr6 participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrdrii
acestora la destinali a finald.
ll,7 ' Prevederile clauzelor ll.1-11.4 nu il vor absolvi pe furnizor de obliga{ia asumdrii
garanliilor sau altor obligalii previzute in contract.
11.8 - Inspec{iile gi testele din cadrul receptiei provizorii qi recep{iei finale (calitative) se
vor face la destinalia finald a produselor.

12, Ambalare gi marcare
l2'l - (l) Furnizorul are obligafia de a ambala produsele pentru ca acestea sd facd fa!d,
ftr6 limitare, la manipularea durd din timpul transportului, tranzitului qi expunerii la
temperaturi extreme, la soare qi la precipitaliile care ar putea s5 apard in timpul
transportului qi depozitdrii in aer liber, in aqa fel inc6t s[ ajungd in bund stare la destina{ia
final5.
(2) in cazul ambal5rii greutd{ilor gi volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare,
unde este cazul, distan{a mare pdnd la destina{ia finald a produselor qi absenfa facilitalilor
de manipulare grea in toate punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea gi documenta{ia din interiorul sau din afara pachetelor vor
respecta strict cerinlele ce vor fi special prev6zute in contract, inclusiv cerin{ele
suplimentare.
12.3 'Toate materialele de ambalare a produselor, precum gi toate materialele necesare

protecfiei coletelor (pale(i de lemn, foi de protec{ie etc.) rdmdn in proprietatea
achizitorului.

13, Livrarea, documentele core tnsolesc produsele Ei perioada de garanlie acordatd
produselor
l3.l - Furnizorul are obligalia de a livra produsele la destinatia finald indicatd de
achizitor, respectdnd termenul comercial stabilit.
13.2 - La expedierea produselor furnizorul va transmite achizitorului documentele care
insofesc produsele:
a) facturd fiscald;
b) avizul de expedifie;
c) certificatul de calitate.
13.3 - Furnizorul are obliga{ia de a gatanta cd produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultima generatie qi incorporeazatoate imbundtdtirile recente. De asemenea,
furnizorul are obligatia de a garanta c6 toate produsele furnizate prin contract nu vor avea
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceplia cazului
c6nd proiectul gi/sau materialul este cerut in mod expres de cdtre achizitor) sau oricdrei
alte acliuni sau omisiuni a furnizorului gi cd acestea vor funcfiona la parametrii solicitali,
in condilii normale de functionare. Produsele vor fi inso{ite de certificate de calitate Ei
conformitate pentru materialele/componentele folosite.
13.4 - (l) Perioada de garanfie acordatd produselor de c6tre furnizor este de 24 de luni.
(2) Perioada de garan{ie a produselor incepe cu data recepJiei efectuate dup6 livrarea gi
instalarea acestora la destinatia finald.
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13.5. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice pldngere
sau reclamafie ce apare in conformitate cu aceastl garantie.
13.6 - La primirea unei astfel de notificdri furnizorul are obligatia de a remedia
defecliunea sau de a inlocui produsul in termen de maximum 2 zile lucrltoare, fErd
costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care in timpul perioadei de garanfie le
inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o noud perioada de garantie care curge de la
data inlocuiri i produsului.
13.7 - Dacd furnizorul, dupd ce a fost ingtiinJat, nu reugegte sd remedieze defectul in
perioada convenitS, achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul gi pe
cheltuiala furnizorului qi frrA a aduce nici un prejudiciu oricdror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea fafd de furnizor prin contract.
13.8 - Certificarea de cdtre achizitor a faptului cd produsele au fost livrate se face dupd
instalare gi dupd receplie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autofizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.9 - Livrarea produselor se consideri incheiatb in momentul in ca.re sunt indeplinite
prevederile clauzelor de recep{ie a produselor.

14, Asigurdri
14.l - Furnizorul are obligalia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
impotriva pierderii sau deteriordrii neprevdzute la fabricare, transport, depozitare gi

livrare, in funcJie de termenul comercial de livrare convenit.

15, Servicii
15.1 - Pe ldng6 furnizarea efectivd a produselor, fumizorul are obliga{ia de a presta qi
serviciile accesorii furnizdrii produselor, ftrd amodifica preful contractului.
15.2.- Furnizorul are obligalia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenitI,
cu condilia ca aceste servicii sd nu elibereze furnizorul de nicio obligafie de garan{ie
asumatd prin contract.

1 6, Aj ustarea prelul ui co ntractuluil
l6.l - Pentru produsele livrate gi pentru serviciile prestate, pld{ile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate in oferta SEAP.
16.2 - Prelul contractului este ferm qi nu se ajusteazd.

17, Subcontractanfi?
l7.l'(1) Autoritatea contractantb solicitl contractantului, cel mai tdrziu la momentul
inceperii executlrii contractului, sd ii indice numele, datele de contact qi reprezentanfii legali
ai subcontractanfilor s6i implicafi ?n executarea contractului de achizilie public6, in mbsura in
care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Contractantul are obligafia de a notifica autoritdtii contractante orice modific6ri ale
informaliilor prevdzute la alin. (l) pe durata contractului de achizilie public6.
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanfi, pe durata executdrii
contractului de achizitie public[, cu condilia ca nominalizarea acestora s[ nu reprezinte o
modificare substanfiald a contractului de achizifie publicd, in conditiile aft, 221din Legea nr.
9812016.
(a) ln situa{ia prevbzuti la alin. (3), contractantul va transmite autoritdlii contractante
informatiile previzute la alin. (1) Si va obline acordul autoritdtii contractante privind
eventualii noi subcontractan{i implica{i ulterior in executarea contractului.

tclauza 
se utilzeazd numai in cazul in care prelul contractului nu este ferm

2 in cazul contractelor care presupun qi servicii accesorii furnizbrii
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(5) Atunci c6nd inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanli are loc dupl atribuirea
contractului, acegtia transmit certificatele gi alte documente necesare pentru verificarea
inexistenJei unor situafii de excludere gi a resurselor/capabilit{ilor corespunzdtoare pdriii lor
de implicare in contractul care urmeaz[ sd fie indeplinit.
17.2 - (l) Autoritatea contractantd efectueazb pl{i corespunzdtoare pI(ii/pdrfilor din
contract indeplinite de cltre subcontractanfii propugi in ofert6, dacd aceqtia solicitd, pentru
servicii, furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant gi subcontractant in
conformitate cu dispoziliile legale aplicabile, atunci cdnd natura contractului permite acest
lucru gi dacd subcontractantii propugi qi-au exprimat opfiunea in acest sens.
(2) In sensul alin. (1), subcontractorii iqi vor exprima la momentul incheierii contractului de
achizilie public[ sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizifie public[,
dupd caz, opfiunea de a fi pl5titi direct de cbtre autoritatea contractantl. Autoritatea
contractanti efectueazd pldJile directe citre subcontractantii agrea\i doar atunci cdnd presta{ia
acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 pdrfi, respectiv autoritate
contractantd, contractant qi subcontractant sau de autoritatea contractantd gi subcontractant
atunci cdnd, in mod nejustificat, contractantul blocheazd confirmarea executdrii obligatiilor
asumate de subcontractant.
(3) Atunci cdnd un subcontractant igi expriml opfiunea de a fi pldtit direct, autoritatea
contractantd va stabili in cadrul contractului de achizilie public[ clauze contractuale
obligatorii ce prevdd transferul de drept al obligafiilor de platd cdtre
subcontractant/subcontractan{i pentru partea/pdr\iIe din contract aferentd./aferente
acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmatb indeplinirea obligatiilor asumate prin
contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Autoritatea contractantd va solicita, la tncheierea contractului de achizilie publicd sau
atunci cdnd se introduc noi subcontractanfi, prezentarca contractelor incheiate intre
contractant qi subcontractant/subcontractanfi nominalizati in ofertd sau declarafi ulterior,
astfel incdt activitbtile ce revin acestora, precum gi sumele aferente prestatiilor, sd fie
cuprinse in contractul de achizilie public6.
(5) Lista subcontractan{ilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
l7 '3 - (1) Furnizorul este pe deplin rdspunzdtor fald de achizitor de modul in care
indeplineqte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor faJd de furnizor de modul in care iqi
indeplinegte partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan{ilor dac[ acegtia nu
igi indeplinesc partea lor din contract.
17,4 - Fumizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu qi-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preJului contractului gi se va face numai cu aprobarea achizitorului pe baz6, de
act adilional. Conform art. 161 din Hotdrdrea nr. 39512016 actulizatd, in cazul in care un
contract de subcontractare este denuntat unilaterullrcziliat de cdtre una din pdrfi,
contractantul(furnizorul) are obligafia de a prelua partea(pdrfile) din contract aferente
activitdtii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in
condi{iile art. 151 lit. a) din Hotdr6reanr.3g512016,actualizatd.

18, intdrzieri tn tndeplinirea contractului
18.1 -Furnizorul are obligatia de a ?ndeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele
inscrise in termsnul de livrare.

!8,2 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respectb termenul de
livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligafia de a notifica achizitorul in
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timp util; rrodificarea datei/perioadelor de furnizare se va face cu acordul pdrfilor, prin
act aditional.
18.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare, orice intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita
penal itdli furnizorului.

19, Amendamente
19.1. - P6{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, numai prin act adilional, cu respectarea cerinfelor
prevdzute in prezentul contract, in condiliile prevdzute de art. 221 din Legea nr.9812016,
actualizatd.

20,Cesiunea
20.1. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau
alte obligalii asumate prin contract.
20.2, - O cesiune va fi validd doar dacd rcprezintd un acord scris prin care o Parte
transferd Contractul sau parte din acesta unui te4 gi a fost oblinut acordul prealabil al
celeilalte Pdr{i. Cu excep{ia urmdtoarelor cazuri, furnizorul nu va cesiona niciuna dintre
obligaf iile sale contractuale :

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formd de garan{ie in favoarea unei
bdnci sau unei alte institulii financiare, dreptul sdu la orice sume de
incasat sau care vor deveni incasabile in derularea Contractului, cu o
notificare prealabild transmisd cdtre cealalt[ Parte,

(b) Achizitorul va efectua pl6{i directe cdtre Subcontractan}ii care gi-au
exprimat opfiunea in acest sens,

(c) in cazul rezilierii Contractului de citre Achlzitor, furnizorul va ceda
cdtre Achizitor orice subcontract imediat dupd primirea notificdrii
Achizitorului in acest sens,

(d) Furnizorul este inlocuit de un nou furnizor atunci cdnd drepturile gi

obliga{iile furnizorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni
universale sau cu titlu universal ?n cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune sau divizarc, de cdtre noul furnizor care
indeplinegte criteriile de calificare gi seleclie stabilite inilial, cu
condilia ca aceastd modificare sd nu presupunl alte modificdri
substan{iale ale Contractului qi sd nu se rcalizeze cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire prevdzute de Legea in domeniul
achizifiilor publice.

20.3' Aprobarea unei cesiuni de cdtre Achizitor nu-l va elibera pe furnizor de
obliga(iile care ii revin pentru partea de Contract deja executatd sau partea
necesionatd pentru care se poate re{ine Garanfia de Bund Execufie a furnizorului.

20.4 - In cazul in care furnizorul a cesionat, integral sau parfial, Contractul fdrd
respectarea prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept
sanc{iunea pentru incdlcarea Contractului,

21, incetarea ;i rezilierea contrsctului
2l,l 'Achizitorul igi rezervd dreptul de a rezilia contractul, in mod unilateral, in
condiliile apari{iei unor circumstanfe care fac ca indeplinirea contractului sd devind
contrard interesului public sau in alte situalii similare, printr'o notificare scrisd transmisd
cu l0 zile inainte.
21.2 - Prezentul contract inceteazd" ?n urmdtoarele situalii:
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a) prin ajungere la termenul prevdzut in art. 5;
b) prin executarea de cdtre ambele pdrli a tuturor obligatiilor ce le revin conform
prezentului contract qi legislaliei aplicabile;
c) prin acordul pdrfilor consemnat in scris, doar atunci cdnd obligaliile reciproce asumate
pAnd la data incetdrii sunt indeplinite de cele dou6 pdr{i;
d) prin reziliere, in urmdtoarele situafii:
- in cazul in care una din pdrti nu igi executd sau executb necorespunzdtor obligafiile
contractuale;
- furnizorul cesioneazd contractul ftrd a respecta prevederile clauzei 20(Cesiunea);
- furnizorul nu incheie gi nu menfine in vigoare garanlia de bund execulie;

22. Forla majord
22.1 - Forfa major6 este constatat[ de o autoritate competentd.
22.2 - Fo(a majord exonereazd pdr\iIe contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate
prin prezentul contract, pe toat[ perioada in care aceasta aclioneazl.
22.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatS in perioada de ac{iune a fo4ei majore,
dar fErd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtilor pdnd la apariliaacesteia.
22.4 - Partea contractant[ care invocd forla majord are obligatia de a notifica celeilalte
p64i, imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la
dispozilie in vederea limit6rii consecin{elor.
22.5 - Partea contractantd care invocd fo(a majord are obligafia de a notifica celeilalte
pdrfi incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
22,6 - Dacd for{a majorl aclioneazd sau se estimeaz[ cd va acliona o perioadd mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdr{i incetarea de drept a
prezentului contract, ftrd, ca vreuna din pdrfi sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solulionarea litigiilor
23.1 ' Achizitorul qi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil[, prin tratative directe, orice ne?nfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legdturd cu indeplinirea contractului.
23.2 - Dacb, dupd 30 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi furnizorul nu
reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergen![ contractuald, fiecare poate solicita ca
disputa sd se solufioneze de cdtre instan{ele judec6toregti competente de la domiciliul
achizitorului, potrivit dreptului comun.

24. Limba core guverneazd contractul
24.1 - Limba care guverneazd" contractul este limba rom6n6.

25, Comunicdri
25.1 '(1) Orice comunicare intre pdr{i, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sd fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt qi in
momentul primirii.
25.2 'Comunic[rile intre pd(i se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail, cu condilia
confirm[rii in scris a primirii comunicdrii.

26, Legea aplicabild contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
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Pd(ile au inJeles sd incheie azi .,................
exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Primar,
Adrian - Nicolae MOCIONIU

Administrator Public,
Gheorghe PUIA

Direclia Economici,
Director executiv,
Adrian TRIFAN

$ef Serviciu Gospoddrie Comunald,
Mihaela NEAGU

Direcfia Tehnicd,
Director executiv,
Dr[guta IORGA

$ef serviciu I.L.P.A.P.C.,
Rodica STOICA

prezentul contract in 2 (doud)

Furnizor,
S.C. LAVITEX PROD S.R.L.,

Administrator,
Lilea CHIVU

)

Compartimentul Achizifii Publice qi Concesiuni,
Mituq NITA

intocmit/Re dactat,
Cons. Jur. Viorica - Adriana DINU
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