MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
- INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA,,SOME$"

SC AUTOVBST SRL

NF.."Zfu

tk

/2. sodc

-

CONTRACT SUBSECVENT DE FT]RNIZARE

Nr.)l/t/4trow&./&.20rc

in conformitate cu Legea nr. 98 din l9 mai2016 privind achiziliilepublice qi Hot[rdrea nr. 395 din
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizigie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile
publice, a intervenit prezentul accord-cadru,
f.

2 iunie 2016 pentru aprobarea

intre

Inspectoratul pentru Situafii de Urgenfi,Someg" al jude{ului Satu Mare, adresa/sediul str.
Fabricii, nr. 35, telefon: 0261-711212, fax; A2fi-768252, codul fiscal 4038776, cont (trezorerie)
RO54TREZ546236L0120XXXXX deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentatd prin col. DIMA
NICOLAE, av6nd func{ia de inspector qef qi cpt. Ulici Henrietta, avdnd func{ia de ofi{er I, in
calitate de achizitor
qi

SC AUTOVEST SRL cu sediul in ORADEA, strada FRUNZEI, nr.10, telefon 0722-207899, fax
0259-444717, numir de inmatriculare J 05/5470/1994, cod fiscal RO 683G324, cont
RO15TREZ0765069XXX0L3072 , deschis la Trezoreria ORADEA, reprezerltatl prin VIDRA
VIOREL, funclia administrator, in calitate de furnizor pe de altd,parte,
2. Definifii
2.1 - ln prezentul contract urm5torii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract -reptezintd, prezentul contract si toate anexele sale.
b. achizitor gi furnizor - pdrfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preful contractului - preful pHtibil furnizorului de cltre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integral5 qi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;
d. produse - carburanfi auto lichid (vrac) qi sub form[ de bonuri valorice pe care furnizorul se obligd,
prin contract, sl le furnizeze achizitorului;
e. servicii servicii aferente livrdrii produselor, respectiv activititi legate de fumizarea produselor,
cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcfiune, asistan{a tehnicd in perioada de
garan{ie 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 majora si esenliala a componentelor rezulta un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, pfin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nalionalititea

-

furnizorului;

g. destinafie finala - locul unde furnizorul are obliga{ia
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h. EXW, CIF, CIP, FCA, FOB, DDP etc.

-

termeni comerciali definili conform regulilor

gi

uzuanlelor internafi onal e, guvernate de regulam entul INCOTERM S ;
forfa majora un eveniment mai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreaz[ gregelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,

i.

-

revolu{ii, incendii, inunda{ii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii aplrute ca urrnare a unei
carantine, embargou. Nu este considerat forfa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
ftrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga{iilor uneia din
pd$i;
i. ,i - zi calendafistica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul o'zi"sau "zile" sau orice referire lazilereptezintizile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligd s[ livreze motorini EURO 5 vrac Cod CPV 09134220-5 in maxim 48 de ore de
la data emiterii scrise a comenzii, in urmitoarele

cantitili:

i

Nr.
crt.
1

Denumirea produselor

COD CPV

U/M

Cantitate

MOTORINA EURO 5 vrac

09134220-5

Litri

10.000,00

- Achizitorul se obligd sa achizilioneze. respectiv si cumpere gi sd plateascd pre{ul convenit in
prezentul contract.
4.3 - Autoritatea contractanta va achiziliona motorinl EURO 5 r,rac in decursul anului 2016, in func{ie
de necesitdlile gi posibilitdlile financiare pe care le va avea cu aceastd destinalie.
1.2

5. Preful contractului
5.1 - Pre{ul contractului, respectiv pre{ul pentru motorinl EURO 5
se adaugS, 7.880,00 lei T.V.A.

vrac.

este de 39.400,00

lei la care

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este din data de 28.12.2016;
6.2 -Prezentul contract inceLeazd sd producd efecte la data de 31.12.2016.
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd semnarea lui de p54ile contractante.

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
caietul de sarcini;
o propunerea tehnicd (specificaliile tehnice ale produselor);
. propunereafinanciarS;

o

Alte anexe daca este cazul.
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9. Obligafiile principale

ale furnizorului

s6, fumizeze produsele la standardele qi/sau performantele prezentate in
propunerea tehnic6, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si ale actelor normative in
vigoare.
9.2. Fumizorul se oblig[ sd fumizeze produsele in termenul stabilit in caietul de sarcini respectiv
motorinl EURO 5 vrac in maxim 48 de ore de la data emiterii scrise a comenzii
9.3. Transportul se va face de cltre fumizo4 cumijloace auto, in mod gratuit, dotate cu debitmetre la
sediul achizitorului.
9.4. Fumizorul se obligl sI desplgubeasc[ achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamalii gi acliuni in justi{ie, ce rezultd din incllcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mlrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala{iile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizilionate, qi
b) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excep{ia situaliei in care o
astfel de incllcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cltre achizitor.

9.1- Furnizorul se obliga

10. Obliga{iile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa recepfioneze produsele in termenul convenit.
10.2 - Achizitorul se obliga sa pliteascd preful produselor cdtre fumizor ?n termen de 30 zile
calendaristice de la data primirii facturii fiscale. Decontarea contravalorii produselor se va face pe
baza facturii (in original) emisl de furnizor. Plata se va efectua lunar cu OP, prin trezorerie, in urma
recep{iei produselor livrate.
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaz[ facturile in termenul contractual, atunci furnizorul are dreptul de a
sista livrarea produselor. Imediat dupl ce achizitorul iqi onoreaz[ obligaliile, furnizorul va relua
livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obliga(iilor
ll.l - ln cazul in care, din vina sa exclusiva, fumizorul nu reuqeqte sa-si indeplineascd obliga{iile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula ca penalit5li, o suma echivalenta cu 0rl/o pentru
fiecare zi de intdrziere din valoarea produselor comandate qi nelivrate, pdnd Ia ?ndeplinirea efectiv[ a
obliga{iilor.
ll.2 - ln cazul in care achizitorul nu iqi onoreazl facturile in termen de 30 zile calendaristice de la data
primirii facturii fiscale, atunci acestuia ii revine obliga{ia de a pl6ti, ca penalitdli, o suma echivalent[
cu 0,,1o/o pentru fiecare zi deintdrziere din plata neefectuat5.
I 1.3 - Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract de c[tre una dintre p[4i, in mod
culpabil si repetat, da dreptul pd$ii lezate de a considera contractul de drept rcziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
ll.4 - Achizitorul iqi rezerva dreptul a de a renun{a la contract printr-o notificare scrisa adresata
fumizorului, ftrd nicio compensalie, daca acesta din urma da faliment, cu condigia ca aceasta
denun{are s[ nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul Ia acfiune sau desp[gubire pentru fumizor. In
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
indeplinitl Rdnd la data denun{drii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garanlia de buni execufie a contractului
12.1 nu este cazul
12.2 - Garan{ia produselor este distincta de garanliade buna execu{ie a contractului.
13. Recepfii, inspec{ii si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul s6u are dreptul de a inspecta qi/sau de a testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specifica{iile din anexele la contract.

13.2 - Achizitorul are obligalia de a notifica in scris furnizorului identitatea reprezentanfilor sii
imputernicifi pentru efectuarea recep{iei, testelor qi inspec{iilor.
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13.3 - Inspecliile gi testele din cadrul recep{iei provizorii gi recepliei finale (calitative) se vor face la
destina{ia finalI a produselor, str. Fabricii nr. 35, Satu Mare.
13.4 - Dac[ vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor, achizitorul
are dreptul sd il respingd, iar fumizorul are obliga{ia, ftrd a modifica pre(ul contractului de a inlocui
produsele refinate.
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa qi, dacd este necesar, de a respinge nu va fi limitat

sau amdnat datoriti faptului cd produsele au fost inspectate qi testate de furnizor, cu sau ftr[
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrlrii acestora la destinafia finali.
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu il vor absolvi pe fumizor de obligalia asumdrii garanliilor sau
de alte obliga{ii prevdzute in contract.
14. Livrarea si documentele care inso(esc produsele
14.1- Fumizorul are obliga{ia de a livra motorina Euro 5 vrac la destina{ia final[, respect6nd termenul
stabilit.
14.2 - Fumizorul va transmite achizitorului documentele care inso[esc produsele:
Pentru motorina Euro 5 vrac:
factura fiscall in original,
avizul de insofire a mdrfii;
nota de livrare;

-

declara\ie de conformitate qi raportul de incerc[ri;
fi$a tehnic[ de securitate a produsului, se transmite la prima livrare.
14.3 - Certificarea de cdtre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate pa(ial sau total se face dup[
recepfie, prin semnarea de primire de cltre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise
de fumizor pentru livrare.

14.4 - Livrarea produselor se considera incheiati in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de recepfie a produselor.
14.5 Expedierea produselor, respectiv motorinl Euro 5 vrac este in sarcina furnizorului, potrivit

-

condiliei de livrare ,rfranco-depozit achizitor"o iar livrarea se va face la sediul Inspectoratului
pentru Situafii de Urgen(i ,,SOME$" al jude{ului Satu Mare, str. Fabricii nr. 35.
15. Perioada de garanlie acordata produselor

15.1 - Termenul de garanlie al produselor va fi menlionat in certificatul de calitate gi va fi in
conformitate cu standardele legale in vigoare. Calitatea produselor contractate qi livrate vor fi in
conformitate cu propunerile tehnice.
l5-2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice pldngere sau reclama{ie
ce apare in conformitate cu aceast[ perioad6 de valabilitate.
15.3 - La primirea unei astfel de notificdri fumizorul are obliga[ia de a inlocui produsul in maxim 48
de ore ftr[ costuri suplimentare pentru achizitor.
16. Servicii

16.1

- Pe ldngd fumizarea efectiv[ a produselor, furnizorul

are obligalia de a presta gi serviciile

accesorii fumizdrii produselor, frri a modifica pre[ul contractului.
16.2.- Furnizorul are obliga{ia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenitd, cu condilia ca
aceste servicii sd nu elibereze fumizorul de nicio obligalie de garan{ie asumat[ prin contract.
17. Ajustarea pre{ului contractului

17.1. Prelul unitar de livrare al carburantului poate fi ajustat, conform art.22l din Legea 98/2016
privind achiziliile publice gi art. 28 din Hotdrdrea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru apobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 981201 6 privind achiziliile publice, astfel:
- numai in cazul apariliei unor modificlri legislative, modificdri ale normelor tehnice sau au fost
emise, de cltre autoritaflle locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
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renuntrarea la anumite taxelimpozite locale, al cdror efect se

pe baza cSrora s-a fu ndamentat prelu I contractu I ui

reflecti in creqterea/diminuarea costurilor

;

- dacd pe pia16 au apdrut anumite condilii, in urma cdrora s-a constatat cregterea/diminuarea indicilor
de pre{ pentru elemente constitutive ale oferlei, al cdror efect se reflectd in creqterea/diminuarea
costurilor pebaza cirora s-a fundamentat pre{ul contractului.
Pre{ul va putea fi ajustat in func{ie de evolu{ia pre{ului barilului de titei pe pia{a mondiali gi
cursul valutar, justificarea creqterii prelurilor urmdnd a se realize numai pebaza evoluJiei unor indici
de pre! relevanli, publicali de institu{iilorganism abilitate, cum ar fi indici de pre! publica{i de
institutul Nalional de StatisticS, indici bursieri.
Formula de ajustare a prelului contractului va fi urmdtoarea:
prelul unitar de rafinare + taxe qi accize + cheltuieli de transport.
18.

Asigurlri

l8.l Furnizorul areobliga{iadeaasiguracompletproduselefurnizateprincontractimpotrivapierderii
sau deteriordrii neprevdzutela fabricare, transport, depozitare si livrare.

19. Amendamente

19.1 P[4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului. de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora ;i care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului.
20.

intdrzieri in indeplinirea contractului

20.1 - Furnizorulare obligaliadea indeplinicontractul de furnizare conform comenzilor ferme lansate
de cdtre achizitor.
20.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului. furnizorul nu respecta comenzile ferme lansate de
cdtre achizitor, acesta are obliga{ia de a notifica, in timp util, achizitorul; modificarea cantitdlilor de
furnizare asumate conform pct.4.1. se face cu acordul p54ilor" prin act adilional. insi fErd a se depSgi
perioada de valabilitate a contractului.
20.3 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
intirziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitdli furnizorului.
23. Cesiunea

Este permisa doar cesionarea creanlelor ndscute din acest contract. obligaliile r[m6n6nd in
sarcina pA(ilor contractante aga cum au fost stipulate qi asumate prin prezentul contract.
23.1

-

24. Forla majora
24.1 - Fo4a majora este constatata de o autoritate competenta.
24.2 - Fo(a majora exonereazA pA(ile contractante de indeplinirea obligaliilor asurnate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta ac\ioneazd.
24.3 - fndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de ac{iune a fo(ei majore, dar fdrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor panala aparilia acesteia.
24.4 - Paftea contractanta care invoca fo(a ma.iora are obligaliade a notifica celeilalte p64i incetarea
cauzei acesteia in maxim 15 zile de la incetare.
21.5 - Daca for{a majora actioneazd sau se estimeazd ca va ac{iona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare pafte va avea dreptul sa notifice celeilalte p6(i incetarea de plin drept a prezentului contract.
fdrd ca vreuna din pd(i si poatd pretinde celeilalte daune interese.
25. Solu{ionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice nein{elegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legStura cu indeplinirea
contractului.
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25.2'Daca, dupd l5 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reuqesc si
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solu{ioneze de
catre instan{ele judecdtoreqti din Satu Mare.
26. Limba care guverneazd contractul
26.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.
27.

Comuniclri

27.1 - (1) Orice comunicare intre p6(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atll in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicf,rile intre pdrfi se pot face siprin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirmiriiin scris
a primirii comunicdrii.
27.3. a) Pentru Achizitor:
Adresa: str. Fabricii. nr. 35.

Tel; 0261-7ll2l2
Fax:0261-768252
E-mail : isu.snt._achiziri i ii urruil.
Persoana de contact: MOCAN DANA
b) Pentru Furnizor:
Adresa:
Tel:
; Fax:
E-mail:
Persoana de contact:
28. Legea aplicabila contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
P54ile au in{eles sd incheie astazi 28.12.2016 prezentul contract
avAnd aceeagi valoarejuridicS. cAte unul pentru fiecare parte.

Achizitor

in doud exemplare, ambele

Furnizor
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