
FEa (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CE) ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Achizitii Publice

CONTRACT DE FURNIZARE
Ne So Data 6.08 22)

1.PARTILE CONTRACTULUI
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, a

Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contracului de achiziție publica/acordul-cadrudin Legeanr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a

încheiat prezentul contract de furnizare, intre :

1.L.ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Sos.

Bucureşti — Ploieşti,Nr. 8B, Sector 1, Telefon: 021/224.67.89, Fax: 021/224.58.62, Cod fiscal: 14008314, Cont:

ROI9TREZ24G675000200530X, deschis la Trezoreria Statului — Sector |, reprezentata de catre Doamna
Corina Simona BEGA — Director General,incalitate de ACHIZITOR, pe deo parte
şi

12. S.C. ADPOS RETAIL SYSTEMS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Unirii, Nr. 80, Sector 3,

CUI:34251384,Nr. de ordine in Reg.Com: 140/3332/2015, Cont: RO92TREZ7035069XXX021797, deschis la

Trezoreria Sector 3 Bucureşti, reprezentată prin Domnul Adrian MERLAN-Administrator, denumit în

continuare FURNIZOR, pe de altă parte.

2. Definiții
2.1 În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:

contract —prezentul contractşi toate anexele sale;

achizitor şifurnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în prezentul contract, pe care
furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum
arfi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție şi

orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esențială a componentelor rezultă un produs

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin

utilitate, de componentele sale. Originea produselorși serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea

furnizorului;
destinațiefinală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
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forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe

naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci

enunțiativă. Nueste considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părți:

zi - zi calendaristică: an - 365 dezile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

formade plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi“sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendat

în mod diferit.
e dacă nu se specifică

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul Kit Casa de marcat Tremol M20 GPRS -7 Buc,
Cod si denumire CPV: 30142200-8 Case de marcat (Rev 2), în perioada convenitşi în conformitate

cu obligațiile asumate în oferta tehnico-financiara, anexa la prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de

furnizare a produselor prevazute la art. 4.1, in termen de 30 de zile de la receptia acestora, în baza

facturii fiscale.
43. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al

serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor, este de 7.352,94 lei /fara TVA,

respectiv 8.750,00 cu TVA 19% inclus.

S. Durata contractului
5.1 — Durata prezentului contracteste de 12 luni de la data semnarii lui de catre ambele parti.

6. Documentele contractului
a) oferta tehnico-financiara a furnizorului:
D) cod unic achizitie SEAP- DA31143977/08.08.2022;
c)certificat garantie produs:
d)proces- verbal receptie cantitativa si punere în functiune;
e)aviz de expeditie:
Dfactura fiscala;
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7. Obligațiile principale ale furnizorului
7.1 — Furnizorul se obligă să livreze si sa punăin functiune produsele prevazute în oferta tehnico-

financiara, respectiv cod unic achizitie SEAP- DA31143977/08.08.2022;

72- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele prezentate în propunerea tehnică.
7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in termende 5 zile de la data semnarii contractului de

catre ambele parti.
74 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acțiuni în

justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci

înregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în

legatură cu produsele achiziționate, și daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură,

aferente.

8. Obligațiile principale ale achizitorului
8.l-Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere şi să plătească prețul convenit în

prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să platească prețul convenit pentru indeplinirea contractului către furnizor

conform Art.4 alin.4.2 al prezentului contract.
8.4 - Plata se va realiza prin ordin de plată, in termen de 30 de zile dela receptia si punerea în

functiune a produselor, pe baza facturii acceptate de ALPAB, în contulde trezorerie al furnizorului.

Factura fiscala va fi emisa in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 139/2022

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligațiile asumate, atunci

achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota

procentuala de 0,01% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea

efectivă a obligațiilor.
9.2- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la art. 8, pet.

83, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală

de 0.01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a

obligațiilor.
9.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod

culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de dreptde a cere rezilierea

contractului și de a pretinde plata de daune-interese.
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Clauze specifice
10. Recepție, inspecții i teste
10.1 — Reprezentantul desemnat de catre achizitor cu receptia produselor are dreptul de a inspecta

și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din propunerea tehnică/ oferta

tehnică în cazul achiziţiei directe.
10.2 - Inspecțiile şi testările la care vorfi supuse produsele, cât şi condițiile de trecere a recep|

finale vorfi efectuate la momentul punerii acestora în functiune.

10.3- Inspecţiile şi testele din cadrul recepției finale se vor face la destinația finală a produselor, în

prezența reprezentanților celor două părți

10.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are

dreptul sa îl respingă, iarfurnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului

a) de a înlocui produsele refuzate,
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificațiilor lor tehnice.

10.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, dea respinge, nu va filimitat sau

amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea

unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

10,6 - Prevederile clauzelor 10.1-10.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor

sau altor obligații prevăzute în contract.

11. Ambalare şi marcare
11.1 - Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la

manipularea dură din timpul transportului. tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la

precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportuluişi depozitării în aer liber, în așa fel încât să

ajungă în bună stare la destinația finală.

12. Livrarea şi documentele care însoțesc produsele
12.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor

Sos.Bucuresti-Ploiesti nr. 8B, Sector |, Bucuresti, respectând: a) termenul comercial stabilit, respectiv

5 zile de la data semnarii prezentului contract de catre ambele parti.
12.2- Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după

după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele

emise de furnizor pentru livrare.
123 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile

clauzelor de recepție produselor.
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13. Asigurări
13.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de

termenul comercial de livrare convenit.

14. Servicii
14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile

accesorii, fara a modifica pretul contractului, respectiv:
- conectare produselor la serverul ANAF pentru o perioada de12 luni, incepand cu data punerii

în functiune;
- service pentru o perioada de 12 luni, incepand cu data punerii în functiune. Serviciile se acorda

în service ADPOS.
14.2.- Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiția ca

aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De

asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract vor fun

la parametrii solicitați, în condiţii normale de funcționare.
15.2 (1) Perioada de garanție acordată produselorde către furnizoreste cea declarată de producator.

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea și punerea în

functiune a acestora la destinația finală.
153 - Achizitorul aredreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie

ce apare în conformitate cu această garanție
15.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a

înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în

timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție

care decurge de la data înlocuirii produsului.

16. Ajustarea prețului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului

sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
16.2- Preţul contractului este ferm.

17. Subcontractanţi
17.1 - Furnizorul are obligați in care subcontractează părți din contract, de a încheia

contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleaşi condiții în care el a semnat contractul cu

achizitorul, dar numai cu acordul scris al achizitorului.
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17.2 (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu

subcontractanţii desemnați.
(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât și contractele încheiate cu

aceştia se constituie în anexe la contract.
17.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care își îndeplineşte

contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de furnizor de modul în care

sa din contract.
(3) Fumizorul are dreptul de a pretinde daune-interesc subcontractanților dacă aceştia nu îşi

îndeplinesc partea lor din contract.
17.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa

din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina

schimbarea prețului contractului.

îndeplineşte partea

18. Cesiunea
18.1 - Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract.

Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în

sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

182 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte

obligații asumate prin contract.

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada stabilita ;

19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de

prestare a serviciilor, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util: modificarea

datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părților, prin act

adițional.
19.3 — În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice

întărziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului

20. Forța majoră
20.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 -Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 -Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a

prejudicia drepturile celi se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.4 „Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării

consecințelor.
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cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

20.6- Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni,

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca

vreuna din părțisă poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluționarea litigiilor
211 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

dratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu

o îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 15de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să

rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de

către instanțele judecătorești din România.

22, Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul estelimba română.

23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părți. referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

trans
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părți se pot faceşiprin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția

confirmării în scris a primi! icării

în scris.

O 24 Încetarea prezentului contract:
24.1 — La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

242 — Prin denunțarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată

furnizorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizația de funcționare, intrăîn procedura de

reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, furnizorul are dreptul de a

pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării

unilaterale a contractului

243 — Prin denunțare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată furnizorului

acesta nu îşi îndeplineşte la timpşi în bune condiții oricare dintre obligațiile ce-i revin.

24,4 — Prin denunțare unilaterală de către achizitor în cazul apariției unor cirumstanțe care nu au putut

fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiția ca acesta să notifice furnizorul

24.5 — Prin acordul scris al părților.
24.6 — În orice alte cazuri prevăzute de lege.

cazul în care
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25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

26. Clauze de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal
26.1.Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul nr. 679/2016 se ai

oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şioricărei persoane care

prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le

furnizează servicii. Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi,

inclusiv, dar fără a se limita l

«capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate pri

transferul informațiilor personale:

d ștergerea, corectarea sau

«informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maximde
72 oreşi, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de

călcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia;

îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea con formării cu Regulamentul

nr.679/2016.

26.2. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat,

acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentara sau în alt scop, incompatibil cu

scopul initial. va face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De

asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada

corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

26.3. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor

terţe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părţile vor lua

toate măsurile tehniceși în special organizatorice necesare, în ceea cepriveşte obligațiile asumate prin

această clauză:

vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu

care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal:

«vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

«se vor asigura că persoanele care au dreptulsă utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au

acces numaila datele la care au Drept de acces șică datele cu caracter personal nu potfi citite,
copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după

stocare;

ese vor asigura că datele cu caracter personal nu potfi citite, copiate, modificate sau eliminate

fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului șică este posibil să verifice

și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter

personal prin mijloace de transmitere a datelor;

* se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau

eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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Serviciul Achizitii Publiceaaa,ee se vor asigura că,în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt

prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți:

se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere

accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite potfi prelucrate separat.

Prezentul contract a fost redactat şi semnat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare

parte.

Beneficiar, Furnizor,

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI S.C ADPOS RETAIL SYSTEMS S.R.L.

Director General, acITTAe! Administrator,

Corina Simona BEGA |, SiGRevenT ȘI Adrian MERLAN

Director Economie,
Razvan lonut NITU

Viză C.FPJ
Sef . Birou Conta!

Elena DUMITRU

Avizat pentru legalitate,
Sef Birou Jurj identa Patrimoniului,

e

p.Sef. Serviciu Achiziţii Publice
Mihai SANDULESI

Intocmit,
Rodica SIMONESCU
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