
CONTMCT DE SERVICII
n . . !J174... aaa .1At.9.I..2, I I

in temeiul Legii 98/2016 privind aEhiziliile publice si a raportului achiziriei publice avand ca obiect ,,

"Furnizare materiale de reparalii lntretinere iluminat public (furnizare ti moDtai)"- COD CPV

34993000-4 - Iluminat stradal" nr. 8283/20.05,2019, s-a incheiat prezentul contract de fumizare, intre

l. Prrtile contractonte
Oragul Oc[a MureQ cu sediLrl in localitatea Ocna Mure9, strada Nicolae lorga, nr. 27,judeful

Alba, telefon/ fax:02588'1125'11025&871217, CUI 4563228, cont RO62TRE224A700600200109X
deschis la Trezoreria Aiud, reprezentat prin jur. vinteler Silviu - primar in calitate de achizitor,
9i

SC MON BLANC SRL adresa Aiud, str. Transilvaniei, bl. C8, ap. l,judeful Alba, telefoi,/fa.\

073061 1855/0258860730, numar de inmatriclur^re 10U125711994, cod fiscal RO6615927, cont
(trezorerie, banca) ..... ................., .eprezentattr prin Hagea Virgil, avand fimctia de

administrator, in calitate de fumizorr, pe de alta parte.

2. Definilii
2.1. - [n prez€ntul contract urm?itorii termeni vor fi interpletali astfel:
a. contract - prezentul contract li toate anexele sale;
b. achizitor 9i fumizor - p54ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului pretul plitibil prestatorului de ctrtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integraltr li corcspunzatoare a tuturor obligafiilor asumate prin contract;
d. servicii- activitelle a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb qi orice alte bunuri cuprinse in

anexa/anexele la prezentul contract tl pe care prestatorul are obligaria de a Ie fumiza in legdturd cu

serviciile prestate conform contractului;
f. fo4d majorl - un eveniment mai presus de contuolul p64ilor, care nu se datoreazi gre$elii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevtrzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibiE execularea

li, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundalii sau orice alte cata$trofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei camntine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enunliativa. Nu este consideratd fo4d majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaliilor uneia din pa(l;

g. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contracl. cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural gi viceversq acolo urtde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referte la zile rcprezintd zile calendaristice dacd nu se

specifici in mod diferit.

Clauze obltrtorii

4, Obiectul priocipal al contractului
4.1. - Fumizorul se oblig[ se fumireze: "materiale de rep.relii lntreliDere iluminat public

(furDizare ii montaj)"- COD CPV 34993000-4 - Iluminat stradal, conform Anexei nr.l, in
perioada/perioadele convenite qiin conformitate cu obligariile asumate p n prczentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligtr sd plateasca prelul convenit in prezentul contract pentru seryiciile prestate.

4.3. - Cantitatea de materiale poate fi modificati, f6rd ca preful unitar al acestora str se schimbe.

------td;;



5. Prelul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil fumizorului de cltre achizitor, este de

37,358,00 lei fdra TVA, la care se adaugtr 709E,02 lei TVA, rezultend o valoare de 44.456,02 lei cu
TVA.

6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului conract este de un an, incepand de la data semnarii conhactului.
6.3. Perioada contractului poate fi prelungita, prin act adilional, prin infelegerea pa4ilor, pe o

perioade de maxim 3 luni, cu condifie existenfei sumelorin buget Si a respectirii pragurilor valorice
prevezute de Legea 98/2016.

6.4 - Contractul inceteazi de drept, feri nici o alti formalitate ti fdrd nici o penalitate in sarcina
Achizitoruluiin momentulin care Contractulde delegare de gestiune a Serviciului public de iluminat
public intr[ in vigoare.

7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe duptr semnarea acestuia.

8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
- Detaliile achiziliilor directe online
- Garanlia de bun[ execulie a contractului

9. Obligatiile principale ale fumizorului
9.1. - Fumizorul se obligtr sd livrezc produsele din anexa I ti sd monteze eceste produse la locul

indicat de Achizitor, in termen de 48 de ore de la primirea comenzii:
9.2. - Fumizorul trebuie sA adopte salulii tehnice, tehnologii, materiale de ultime generalie.
9.3. - Fumizorul se obligS sd despigubeasci achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamalii $i acliuni in j ustitie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuaE

(brevete, nume, mlrci inregistrale etc.), legate de echipamentele, materialele, instalafiile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturtr cu produsele achizilionate; 9i

ii) daune-interese, costuri, taxe Si cheltuieli de orice nature, aGrente, cu exceptia situaliei in care o
astfel de incllcare rezultlt din respectarea caietului de sarcini intocmit de c6tre achizitor.

10. Obligaliile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligd sA recepfioneze produsele livrate ti montate in termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se oblige si plateascl prelul ctrtre firrnizor in tgrmerl de maxim 30 zile de la

primirea facturii.
10.3. - Dactr achizitorul nu onoreaztr facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevtrzute

convenite, fumizorul are dreptul de a sista fumizarea produselor gi de a beneficia de reactualizarea
sumei de plati la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a pltrlii. Imediat ce achizitorul onoreaztr
factura, fumizorul va relua fumizarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

ll, Garanlia de buntr execulie a confactului
ll.l Garanfia de bund executie in valoare de 1.868,00 lei (5% din prerul conhactului, firA TVA) se

constituie prin refineri succesive din sumele dalorare pentru facturi pa4iale. in acest car, contEctantul

are obligaria de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont
de disponibil distinct la dispozilia autoritalii contractante. Suma inilialtr care se depune de ctrtre

contmctant nu trebuie sd fie mai mictr de 0,5% din valoarea contractului, fdrtr TVA. Pe parcursul

indeplinirii contractului, autoritatea contractante urmeaz{ str alimenteze acest cont prin retineri succesive

din sumele datorate qi cuvenite contractantului pand la concurenla sumei stabilite drept garanlie de bund

execuiie in documenlaria de atribuire.



ll,2 - Achizitorul se obligl sd emitA ordine de incepere de fumizare $i montaj a produselor numai dupi
ce fumizorul a facut dovada constituirii garanliei de bunl execufie,
11.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenrii asupra garanliei de bune execulie, in limita
prejudiciului crcat, dacd fumizorul nu iqi execute, execut6 cu interziere sau execute necorespunzltor
obligafiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garanliei de bune
execu;ie, achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru fumizorului, precizend totodatn obligaliile
care nu au fost respectate.
11.4 - Achizitorul se obliga sd restituie garanlia de buna execulie in termen de 14 zile de la indeplinirea
obligaliilor asumate gi a incheierii procesului-verbal de receplie.

12. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabilS a obligaliilor
12.1. - tn cazul in care, din vina sa exclusivd, fumizorul nu reuiege s5-li execute obligatiile asumate
p n contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalitali. Rata dobanzii penalizatoare este de
0,loz pentru fiecare zi de intarziere, calculatl la valoarea rtrmasd de executat a contmctului.

12.2. - In cazul in care achizitorul nu onorcazl facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligafia de a pltrti penalittrli. Rata dobanzii penalizatoare este de
0,lolo pentru fiecare zi de intarziere, calculafila suma scadenttr li restantd

12.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cltre una dintre pa4i, in mod
culpabil ti repetat, dtr dreptul ptr4ii lezate de a considem contraclul de drept reziliat Si de a pretinde plata
de daune-interese.

12.4. - Achizitorul ili rezervd dreptul de a renunla oricand b contract, prinh-o notificare scrise,
adresat, fumizorului, fdre nicio compensatie, dace acesta din urmtr dd faliment, cu condilia ca^aceasu
anulare str nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire penru fumizor. ln acest
caz, fumizorul arc dreptul de a p.etinde numai plata corcspunzltoare pentru partea din contract
indepliniti pani la data denunlirii unilaterale a contractului.

Chuze sp€cifice

13. Alte responsabilitili ale fumizorului
13,1. - (1) Fumizorul are obligafia de a fumiza produsele prev5zute in contract cu profesionalismul $i

promptitudinea cuvenite anga.jamentului asumat li in conformitate cu detaliile achiziliei directe
DA23057819 din 16.05.2019.

(2) Fumizorul se obligi str supravegheze fumizarea fi montarea produselor, str asigure rcsursele
umane, materialele, instalaliile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitivd, cerute de gi pentru contract, in mesura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuttr in
contmct sau se poate deduce in mod r€zonabil din contract.

13.2. - Fumizorul este pe deplin responsabil pentru fumizarea li montarea produselor in conformitate
cu graficul de prestare convenit. Totodatd, este raspunz{tor alat de siguranta tuturor operariunilor $i
metodelor de fumizare $i montaj utilizate, cat gi de calificarea personalului folosit pe toati durata
contractului.

14. Alle responsabiliteli ale achizironrlui
14.1. - Achizitorul se oblige sa puna la dispozitia tumizorului orice faciliteli $i/sau informalii pe care

acesta le-a cerut in propunerea tehnicl gi pe care le consider?l necesare indeplinirii conhactului.

15. Recepfie $i verificAri
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de fumizare gi montaj al produselor, pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din detaliile achiziliei directe DA23057819.
15.2. - Verifictrrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul

are obligalia de a notifica, in scris, fumizorului identitatea reprezentan(ilor sdi imputemicili pentru acest
scop.



16. incepere, finalizare, intarzieri, sistare

16.1. - (l) Fumizorul are obligalia de a incepe fumizarea li montajul produselor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului. Maxim 5 zile de la emiterea ordinului de

incepere a contmctului.
(2) in cazul ln care furnizorul sufera inlirzieri fi/sau suporta costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului, pe4ile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de fumizare a produselor; ti
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la preful contractului.
(2) in cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazi fumizorului; sau
ii) alte circumstanle neobignuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incdlcarea contractului de

cete fumizor,
indreptelesc fumizorul de a solicita prelungirea perioadei de fumizare $i montaj a produselor, atunci

pe(ile vor revizui, de comun acord, perioada de fumizare gi vor semna un act adilional.
16.3, - Dace pe parcursul indepli.irii contractului fumizorul nu respectd graficul de fumizare, acesta

are obligalia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in gmficul de prestare se face cu acordul p64ilor,

prin act adiiional.
16.4. - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de fumizare, orice

intrirziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitati Fumizorului.

17. Ajustarea pre{ului contractului
17.1. - Pentru produsele fumizate li montate, plelile datorate de achizitor Fumizorului sunt prefurile

declarate in detaliile achizitiei directe DA23057819 din 16.05.2019, anexd la contracL
17.2. - Pretul contractului nu se ajusteaztr.

18. Amendamente
18.1. - Ptr4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle carc lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevAzute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanli
19.1. - Fumizorul are obligalia, in cazul in care subcontracteazA pd4i din contract, de a incheia

contmcte cu subconlractanlii desemnau, in aceleali condiiii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2. - (1) Fumizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate

cu subcontractanlii desemnali.
(2) Lista subcontractanlilor, cu datele de recunoa$tere ale acestom, precum gi contractele incheiate cu

acegia se constituie in anexe la contract.
19,3, - (l) Fumizorul este pe deplin respunzator fafa de achizitor de modul in care indepline$te

contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fali de Fumizor de modul in care i$i indepline$te

partea sa din contract.
(3) Fumizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanfilor dacl ace$tia nu ili

indeplinesc partea lor din contmct.
19.4. - Fumizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu fi-a indeplinit partea sa

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului ti va fi notificate
achizitorului.

20. Fo4a majord
20,1. - Fo4a majori este constatatd de o autoritate competentd.
20.2. - Forla majore exonereazl ptr4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toat5 perioada in care aceasta acliooeazd.



20.3, - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acliune a fo4ei majore, dar fdrtr a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pe4ilor pane la apariria acesteia.

20.4. - Partea contractant[ care invoce fo4a majore are obligalia de a notifica celeilalte ptr4i, imediat 9i
in mod complet, producerea acesteia li si ia orice mesuri care ii stau la dispozitie in vederea limitirii
consecin[elor.

20.5. - Daca fo4a majori actioneazd sau se estimeaztr ce va acliona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecarc parte va avea dreptul si notifice celeilalte peqi incet{ea de plin drept a p.ezentului cofltract, farA

ca vreuna dintre ptr4i s[ poatd pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solulionarea litigiilor
21.1. - Achizitorul qi fumizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neinrelegere sau dispute care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturtr cu
indeplinirea contractului.

21.2. - Dact, dupd l5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i fumimrul nu .eulesc sd

rezolve in mod amiabil o divergenfi contractuale, fiecare poate solicita ca disputa se se solulioneze fie
prin arbitra.j la Carnera de Come4 ti Industrie a Romeniei, fie de cetre instan elejudecatoresti din
Romdnia.

22. Limba care guvemeaza contracful
22.1. - Limba care guvemeaze contactul este limba romane.

23. Comuniceri
23.t. - (l) Orice comunicare dintre p5(i, rcferitoare la indepliniiea prezentului contract, trebuie se fie

transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie integistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul primirii.
23.2. - Comunicarile intre pd4i se pot face ti prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu condilia

confirmlrii in scris a primirii comunicarii.

24. Legea aplicabild contractului
24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Pa(ileauintelessaincheieastSzi,..U..OSt.2gLtr*rentulcontractindouaexemplare,ceteunul
pentru fiecare parte.
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Ing. Avram
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Anex, I

Lista cu cantiti{ile de materiale Si maDopera aferentl pentru reparalii 9i mentinere
iluminat public sunt:

TIA ECONOMICA,
Ec. Onacfrida
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$EF A.D.P.
Ing. Awam &
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$EF BIROU ACHIZITII

"'ffi="
PRESTATOR, SC MON BLANC SRI- prin

AD\4INISTRATOR

Nr.crt. DENUMIREA I I\I CANT
Prc(

unitar
l're( total

0 I 2 l I :
I Uohina BVS I00W Buc. l0 7t.00 2.190.00
2 Bobina BVS l50W Buc. 30 I03,00 3.090,00

Ignitiere B uc. 60 45.30 2.7r8,00
-1 Bobina BVS 70W Buc. ,+0 71.00 2.840.00

Lampa vapori sodiu 70W Buc. 400 46.50 18.600.00
6 Lampa vapori sodiu 150W Buc. ,10 58.00 2.320,00
7 Lampa vapori sodiu l00W Buc. 100 56.00 5.600.00

TOTAL 37.358.00
7.098,02

TOTAL CU TVA 44.456.02

ir,i*;':$
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ORASUL OCNA MURE$ prin

PRI\'1AR
Vinleler


