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MODEL ACORD – CADRU DE FURNIZARE ACUMULATORI STAŢIONARI
nr. ____________ din __________

Articolul 1. Părţile acordului-cadru
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
între
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE – DIRECŢIA LOGISTICĂ, cu sediul în
Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 323A, sector 6, telefon 021.20.22.700, fax 021.22.22.281,
cod fiscal 4267230, cont trezorerie nr. RO98TREZ23A610000200000X, deschis Activitatea de
Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (ATCPMB), legal reprezentată de
domnul ...............- şeful Direcţiei Logistice, calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,
şi
……........................ (denumirea operatorului economic) ………………… cu sediul în
………………….............................................................. telefon/fax ..........................................
număr de înmatriculare ..................................... cod unic de înregistrare ....................................
cont de trezorerie ............................................................ deschis la ..............................., legal
reprezentată
prin
.......................................................
având
funcţia
de
..............................................., în calitate de Contractant, pe de altă parte.
a intervenit prezentul acord–cadru în condiţiile în care părţile rămân neschimbate pe toata
durata de derulare a acestuia.
Articolul 2. Definiţii – clauză specifică
2.1 În derularea prezentului acord-cadru şi a contractelor subsecvente atribuite în baza
acestuia, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) acord-cadru - prezentul înscris, reprezentând înţelegerea părţilor pentru furnizarea de
acumulatori staţionari;
b) act adiţional – documentul semnat de părţi prin care se modifică termenii şi condiţiile
din oricare document ce face parte din prezentul acord-cadru sau din contractul
subsecvent;
c) contract subsecvent – contractul semnat în baza acordului-cadru între Autoritatea
contractantă şi Contractant, pentru furnizarea de acumulatori staţionari;
d) destinaţie finală - locul unde Contractantul are obligaţia de a furniza produsele: sediul
Autorităţii Contractante;
e) Autoritatea Contractantă - autoritatea contractantă, nominalizată ca atare în
preambulul prezentului acord-cadru;
f) Contractantul - operatorul economic care furnizează Autorităţii Contractante produsele
care fac obiectul prezentului acord-cadru, nominalizat ca atare în preambulul prezentului
acord-cadru;
g) produse – acumulatorii staţionari prevăzuţi în Anexa la prezentul acord-cadru, pe care
Contractantul se obligă să îi furnizeze Autorităţii Contractante, în baza contractelor
subsecvente;
h) servicii – servicii accesorii furnizării produselor cum ar fi transportul, asigurarea,
serviciile specifice perioadei de garanţie etc.;
i) zi: zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel; an – 365 zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru acordul-cadru)
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Articolul 3. Interpretare – clauză specifică
3.1 În prezentul acord-cadru şi în contractele subsecvente, cu excepţia unei prevederi contrare,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este
permis de context.
3.2 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul acord-cadru, respectiv
contractele subsecvente.
Articolul 4. Scopul acordului-cadru – clauză obligatorie
4.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor
guverna contractele subsecvente de furnizare ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru,
pe durata derulării acestuia.
4.2 Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor
specificate în Anexa la prezentul acord-cadru şi după caz, prestarea serviciilor accesorii
furnizării produselor, în condiţiile convenite în prezentul acord.
4.3 Prezentul acord - cadru nu impune Autorităţii Contractante nicio obligaţie de a achiziţiona
produsele specificate în Anexă şi nu conferă Contractantului niciun drept cert de furnizare a
acestor produse.
Articolul 5. Durata acordului-cadru – clauză obligatorie
5.1 Prezentul acord-cadru intră în vigoare la semnarea sa de către ambele părţi şi este valabil
pe o perioadă de 48 de luni.
Articolul 6. Preţurile unitare ale produselor. Valoarea acordului-cadru – clauză obligatorie
6.1 Preţurile unitare ale produselor specificate în Anexa la prezentul acord-cadru sunt cele
incluse de Contractant în propunerea financiară, parte integrantă a prezentului acord-cadru.
6.2 Preţurile unitare sunt exprimate în euro, fără TVA, în condiţia de livrare franco-sediu
Autoritate Contractantă şi includ toate cheltuielile ocazionate de livrarea produselor la destinaţia
finală, inclusiv prestarea serviciilor accesorii specifice perioadei de garanţie.
6.3 (1) Preţurile unitare în euro sunt ferme şi nerevizuibile pe toată perioada de valabilitate a
acordului-cadru.
(2) La semnarea fiecărui contract subsecvent, preţurile unitare în euro specificate în Anexă vor
fi convertite în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data
de 1 (întâi) a lunii în care are loc semnarea contractului subsecvent respectiv.
(3) Preţurile unitare în lei, determinate conform prevederilor alin. (2), vor rămâne ferme şi
nerevizuibile pe toată perioada de valabilitate contractului subsecvent respectiv.
6.4 Valoarea totală estimată a acordului-cadru, calculată pe baza preţurilor unitare şi cantităţilor
maxime estimate specificate în Anexă, este de ______ euro, la care se adaugă TVA.
Articolul 7. Cantităţile previzionate – clauză obligatorie
7.1 Cantităţile minime şi maxime previzionate de produse ce urmează a fi furnizate în baza
contractelor subsecvente sunt prevăzute în Anexa la prezentul acord-cadru.
7.2 Cantităţile minime şi maxime specificate în Anexă sunt estimate, cantităţile efectiv
achiziţionate putând fi mai mici, respectiv mai mari decât acestea, în funcţie de necesităţile
autorităţii contractante şi de fondurile bugetare alocate cu această destinaţie.
Articolul 8. Documentele acordului-cadru – clauză obligatorie
8.1 Acordul-cadru este alcătuit din următoarele documente în ordinea lor de prioritate:
a) acordul-cadru propriu-zis, inclusiv anexele la acesta;
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b) documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările făcute de Autoritatea Contractantă şi/sau
măsurile de remediere luate până la depunerea ofertelor;
c) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară finală ale Contractantului,
inclusiv clarificările făcute de acesta pe perioada de evaluare a ofertei;
d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul);
e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care acordul-cadru este reglementat un
mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;
f) acordul de asociere (după caz);
8.2 Actele adiţionale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică. Documentele
menţionate la art. 8.1, părţi integrante ale acordului-cadru, se consideră a se explica reciproc. În
caz de ambiguitate sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi interpretate în ordinea mai sus
menţionată. În cazul în care, pe parcursul executării acordului-cadru se constată faptul că
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute
în caietul de sarcini, prevalează prevederile acestuia din urmă.
Articolul 9. Obligaţiile Contractantului – clauză obligatorie
9.1 Contractantul se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
9.2 Contractantul garantează că produsele furnizate în baza prezentului acord-cadru sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor.
9.3 Contractantul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul acordului – cadru, ori de
câte ori Autoritatea Contractantă solicită acest lucru, pe durata acordului-cadru.
9.4 Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea Contractantă împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit
de către Autoritatea Contractantă.
Articolul 10. Obligaţiile Autorităţii Contractante – clauză obligatorie
10.1 Autoritatea Contractantă se obligă să achiziţioneze, respectiv să recepţioneze şi să
plătească Contractantului preţul produselor livrate în conformitate cu termenii şi condiţiile
prezentului acord-cadru şi ale contractelor subsecvente;
10.2 Autoritatea Contractantă se obligă ca pe durata prezentului acord-cadru să nu încheie cu
un alt operator economic un contract având ca obiect furnizarea de acumulatori staţionari, de
natura şi tipurile celor ce fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia situaţiei în care
Contractantul nu are capacitatea de a răspunde solicitării/solicitărilor Autorităţii Contractante.
Articolul 11. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele – clauză specifică
11.1 (1) Contractantul are obligaţia de a furniza produsele la sediul Autorităţii Contractante,
respectând condiţia de livrare stabilită şi termenul maxim de furnizare stabilit, respectiv 60 de
zile de la intrarea în vigoare a contractului subsecvent. În situaţia în care ultima zi a termenului
maxim de furnizare astfel calculat este o zi nelucrătoare, se va considera că termenul se
încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare
(2) În situaţia în care din motive neimputabile Contractantului, temeinic justificate, este necesară
prelungirea termenului prevăzut la alin. (1), modificarea acestuia se va face numai cu acordul
Autorităţii Contractante, materializat printr-un act adiţional la contractul subsecvent.
11.2 La livrare, Contractantul va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante următoarele
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documente care însoţesc produsele:
a) aviz de însoţire a mărfii;
b) certificat de calitate şi garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) documentaţie tehnică pentru fiecare tip de produs livrat.
11.3 Certificarea de către Autoritatea Contractantă a faptului că produsele au fost furnizate la
sediul său în termenul prevăzut la art. 11.1 alin. (1) se face prin semnarea de primire pe avizul
de însoţire a mărfii de către reprezentantul autorizat al Autorităţii Contractante.
11.4 Certificarea de catre Autoritatea Contractantă a faptului că produsele furnizate sunt
conforme cu specificaţiile tehnice din propunerea tehnică se face la momentul finalizării cu
succes a recepţiei calitative, prin semnarea de către reprezentantul autorizat al acestuia a
procesului-verbal de recepţie.
11.5 Asigurarea produselor pe timpul livrării şi a transportului de la locul de începere a acestuia
până la destinaţia finală, cade în sarcina Contractantului.
11.6 În cadrul fiecărui contract subsecvent, livrarea produselor se va face într-o singură tranşă.
Prin excepţie, efectuarea de livrări parţiale va fi posibilă, cu acordul prealabil, în scris, al
Autorităţii Contractante, în situaţii temeinic justificate, neimputabile Contractantului.
11.7 Dreptul de proprietate asupra produselor livrate va trece de la Contractant la Autoritatea
Contractantă la data semnării procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.
Articolul 12. Ambalare şi marcare - clauză specifică
12.1 (1) Contractantul are obligaţia de a ambala produsele astfel încât acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipulare dură, expunere la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţii, şi în aşa
fel încât să asigure integritatea acestora pe timpul transportului, manipulării şi depozitării, astfel
încât produsele să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalarii greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, Contractantul va lua în
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
12.2 Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor se va face cu
respectarea prevederilor din standardele de execuţie a produselor livrate şi din caietul de
sarcini.
12.3 Ambalajele în care se livrează produsele vor corespunde Directivei Parlamentului
European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje
(94/62/CE), iar costurile acestora intră în preţul bunurilor facturate.
12.4 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea Autorităţii
Contractante.
Articolul 13. Recepţie, inspecţii şi teste – clauză specifică
13.1 Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se efectuează de către părţi la destinaţia
finală a produselor, într-un interval de maxim 3 zile lucrătoare de la furnizarea produselor, şi
constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:
i)
recepţia cantitativă constând în inspectarea şi verificarea vizuală, respectiv
numărarea, bucată cu bucată, a produselor furnizate;
ii)
recepţia calitativă prin testarea unui eşantion de aproximativ 10% din produsele
furnizate, stabilit de Autoritatea Contractantă, în vederea verificării conformităţii
produselor furnizate cu specificaţiile din propunerea tehnică.
13.2 În situaţia în care cu ocazia recepţiei se constată că nu au fost livrate toate produsele ce
fac obiectul tranşei de livrare sau că vreunul din produsele testate nu corespunde specificaţiilor,
Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a respinge toată tranşa de produse, iar
Contractantul va avea obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a furniza produsele lipsă
şi/sau de a înlocui produsele constatate defecte/neconforme, în cel mai scurt timp posibil, cu
respectarea termenului maxim de livrare specificat la art. 11.1 alin. (1) din prezentul acordcadru.
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Termenul de furnizare a produselor lipsă şi/sau de înlocuire se va adăuga termenului iniţial în
care au fost furnizate produsele, în vederea verificării respectării termenului maxim de furnizare
specificat la art. 11.1 alin. (1) din prezentul acord-cadru. Acceptarea tranşei de livrare va avea
loc după livrarea de către Contractant a produselor lipsă/înlocuirea celor constatate
defecte/neconforme.
13.3 La finalizarea recepţiei cantitative şi calitative se va întocmi un proces verbal de recepţie,
care va consemna îndeplinirea tuturor operaţiunilor descrise mai sus. Se va considera că
recepţia unei tranşe de livrare a fost finalizată atunci când toate produsele care au făcut obiectul
tranşei respective au fost recepţionate cantitativ şi calitativ la destinaţia finală. Data finalizării
recepţiei se va înscrie în procesul-verbal de recepţie. În lipsa unei asemenea menţiuni, prin data
finalizării recepţiei se va înţelege data procesului-verbal de recepţie.
13.4 Dreptul Autorităţii Contractante de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge
produsele, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate
de către Contractant, anterior furnizării acestora la destinaţia finală.
Articolul 14. Facturarea şi plata – clauză obligatorie
14.1 Autoritatea Contractantă va efectua plata fiecărei facturi aferente produselor livrate şi
recepţionate cantitativ şi calitativ, prin virament în contul de trezorerie al Contractantului, în
termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii sau, în cazul în care factura a fost primită
anterior finalizării recepţiei, în termen de maxim 30 de zile de la data finalizării recepţiei.
14.2. În cazul în care un subcontractant al Contractantului îşi exprimă opţiunea de a fi plătit
direct de către Autoritatea Contractantă, prevederile art. 14.1. se aplică în mod corespunzător,
plata efectuându-se prin virament în contul de trezorerie al subontractantului pentru partea din
contract executată de acesta, în baza procesului verbal de recepţie semnat de Autoritatea
Contractantă, Contractant şi subcontractant, sau de Autoritatea Contractantă şi subcontractant
atunci când, în mod nejustificat, Contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor
asumate de către subcontractant.
Articolul 15. Sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale – clauză obligatorie
15.1 Orice depăşire de către Contractant a termenului maxim de furnizare specificat la art. 11.1
alin. (1) din prezentul acord-cadru, dă dreptul Autorităţii Contractante de a deduce din preţul
contractului subsecvent, ca penalităţi, o sumă determinată în funcţie de numărul zilelor de
întârziere, prin aplicarea la valoarea produselor livrate cu întârziere, a ratei anuale a dobânzii de
referinţă aplicabile, comunicate de Banca Naţională a României, plus 8 puncte procentuale.
Rata anuală a dobânzii de referinţă valabilă la data de 1 a unui semestru calendaristic (1
ianuarie, respectiv 1 iulie), se aplică pentru întregul semestru respectiv.
15.2 În cazul în care Autoritatea Contractantă nu îşi onorează obligaţia de plată în termenul
specificat la art. 14.1, Contractantul va putea pretinde plata de dobânzi penalizatoare
determinate în funcţie de numărul de zile de întârziere, prin aplicarea la valoarea plăţii efectuate
cu întârziere a ratei anuale a dobânzii de referinţă aplicabile, comunicate de Banca Naţională a
României, plus 8 puncte procentuale. Rata anuală a dobânzii de referinţă valabilă la data de 1 a
unui semestru calendaristic (1 ianuarie, respectiv 1 iulie), se aplică pentru întregul semestru
respectiv.
15.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera acordul-cadru de drept reziliat şi
de a pretinde plata de daune-interese.
Articolul 16. Garanţia acordată produselor – clauză specifică
16.1 Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie constituită pentru fiecare
contract subsecvent şi curge pe o perioadă de 3 ani calculată de la data finalizării recepţiei.
16.2 Pe parcursul perioadei de garanţie, Contractantul va asigura buna funcţionare, calitatea şi
performanţele produselor livrate.
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16.3 Pe parcursul perioadei de garanţie, Contractantul va înlocui gratuit toate produsele care
prezintă defecte şi/sau neconformităţi în utilizare, cu excepţia cazurilor în care defectele
survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate/necorespunzătoare a produselor
de
către
personalul
Autorităţii
Contractante.
Înlocuirea
produselor
constatate
defecte/neconforme pe parcursul perioadei de garanţie se va face în termen de maxim 10 zile
de la momentul transmiterii de către Autoritatea Contractantă către Contractantul a unei
notificări, în scris, în acest sens.
16.4 Perioada de garanţie aferentă produselor constatate defecte/neconforme, rămasă
neconsumată, va fi transferată în mod automat asupra noilor produse care le înlocuiesc, la
aceasta adăugându-se în mod automat şi perioada de imobilizare a produselor defecte
(calculată între data transmiterii de către Autoritatea Contractantă a notificării menţionate la art.
16.3 şi până la data recepţiei calitative a noilor produse). Recepţia calitativă a noilor produse se
va efectua la sediul Autorităţii Contractante, conform prevederilor art. 13 din prezentul acordcadru.
16.5 Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul ca înaintea expirării perioadei de garanţie a
fiecărei tranşe livrate să solicite Contractantului efectuarea unui test de capacitate pe un
eşantion de aproximativ 10% din fiecare tip de acumulator achiziţionat în cadrul tranşei
respective. Rezultatele testului de capacitate la care vor participa reprezentanţi ai
Contractantului şi Autoritatea Contractantă trebuie să respecte prevederile standardului SR EN
60896-21 „Baterii de acumulatoare staţionare cu plumb-acid. Partea 21:Tipuri etanşe cu supape
- Metode de încercare” sau echivalentului acestuia, în sensul că valorile obţinute în urma
măsurării capacităţii nu trebuie să fie mai mici de 80% din capacitatea nominală a
acumulatorilor verificaţi. Acumulatorii care nu se încadrează în limitele prevăzute în standard
vor fi înlocuiţi pe cheltuiala Contractantului cu alţii noi în termen de maxim 30 de zile de la data
testului de capacitate. Dacă în urma verificărilor se constată că un număr însemnat dintre
acumulatorii verificaţi (peste 20%) prezintă capacitate scăzută, se vor efectua teste de
capacitate la toţi acumulatorii achiziţionaţi în cadrul tranşei respective, iar cei găsiţi
necorespunzători vor fi înlocuiţi pe cheltuiala Contractantului cu alţii noi, în termen de maxim 30
de zile de la data testului de capacitate.
Articolul 17. Garanţia de bună execuţie – clauză specifică
17.1 Garanţia de bună execuţie se va constitui pentru fiecare contract subsecvent în parte,
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de asigurări,
în forma prevăzută în documentaţia de atribuire.
17.2 Contractantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie, în cuantum de 5% din
valoarea fără TVA a contractului subsecvent, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data
semnării contractului subsecvent, ca o condiţie de intrare în vigoare a acestuia.
17.3 Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna
execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi va executa, va executa cu
întârziere sau în mod necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru şi
contractele subsecvente. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
Autoritatea Contractantă are obligaţia de a notifica acest fapt Contractantului, precizând
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
17.4 Autoritatea Contractantă va restitui garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
data întocmirii procesului verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului
subsecvent şi/sau de la data plăţii.
Articolul 18. Încetarea acordului-cadru – clauză specifică
18.1

(1) Prezentul acord-cadru încetează:
a) de drept, prin ajungerea la termen;
b) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare, materializat în scris, prin act adiţional
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la acordul-cadru;
prin denunţare unilaterală, conform prevederilor art. 18.2;
în cazul nerespectării, în mod culpabil şi repetat a obligaţiilor asumate prin
prezentul acord-cadru de către una din părţi;
e) în caz de acţiune a forţei majore pentru o perioadă mai mare de o lună, care face
imposibilă executarea obligaţiilor pentru părţile semnatare.
18.2 Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral acordul – cadru şi ,
implicit contractele subsecvente aflate în derulare, în una din următoarele situaţii:
a) Contractantul se afla, la momentul atribuirii acordului-cadru, în una dintre
situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.
164-167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
b) acordul-cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului, având în vedere o
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi
care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
18.3 (1) Încetarea acordului-cadru conform art. 18.1 alin. (1) lit. a)-b) nu va produce efecte
asupra contractelor subsecvente aflate în vigoare la data încetării acordului-cadru.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), încetarea acordului-cadru va avea efect numai în ceea ce
priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor legate de atribuirea de noi contracte subsecvente, nu şi
în ceea ce priveşte aplicarea în continuare a termenilor şi condiţiilor prezentului acordului-cadru
în executarea contractelor subsecvente care rămân în vigoare după data încetării acorduluicadru, contracte pe care le completează.
(3) Încetarea acordului-cadru în situaţiile prevăzute la art. 18.1 alin. (1) lit. c), d) şi e) va conduce
în mod automat la încetarea eventualelor contracte subsecvente aflate în derulare.
(4) Încetarea acordului–cadru în situaţia prevăzută la art. 18.1 alin. (1) lit. d) dă dreptul Autorităţii
Contractante de a pretinde plata de daune-interese.
c)
d)

Articolul 19. Comunicări – clauză specifică
19.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru şi a
contractelor subsecvente trebuie să fie transmisă în scris, în limba română, prin poştă, fax sau
e-mail.
19.2 Orice comunicare transmisă prin poştă va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire, considerându-se că a fost primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal al destinatarului pe confirmarea de primire.
19.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, cu condiţia confirmării ulterioare în scris
a primirii comunicării.
Articolul 20. Amendamente – clauză specifică
20.1 - Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea
clauzelor acestuia sau, după caz, ale unui contract subsecvent, prin act adiţional. Orice act
adiţional va fi valabil şi va produce efecte numai dacă a fost semnat în prealabil de către
reprezentanţii autorizaţi ai părţilor semnatare.
20.2. Orice modificare a prevederilor acordului–cadru se face în condiţiile art. 221 şi 222 din
Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 21. Confidenţialitate – clauză specifică
21.1 Contractantul se obligă ca, atât pe durata prezentului acord-cadru, cât şi după încetarea
acestuia, să păstreze confidenţialitatea cu privire la toate informaţiile dobândite de la Autoritatea
Contractantă înainte sau pe perioada de valabilitate a prezentului acord-cadru, care au fost în
mod expres desemnate ca fiind confidenţiale.
21.2 Contractantul va impune obligaţia de confidenţialitate personalului propriu care are acces
la informaţiile confidenţiale prin natura activităţii pe care o desfăşoară, precum şi
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subcontractanţilor săi.
21.3 În cazul încălcării de către una dintre părţi a obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii, partea
respectivă va răspunde în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va fi obligată să
repare prejudiciul, direct sau indirect, provocat Autorităţii Contractante, inclusiv în situaţia în
care această obligaţie este încălcată de subcontractanţi.
Articolul 22. Cesiunea – clauză specifică
22.1 Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
prezentul acord-cadru şi contractele subsecvente, acestea rămânând în sarcina sa, astfel cum
au fost stipulate şi asumate iniţial.
22.2 Creanţele născute din contractele subsecvente atribuite în baza prezentului acord–cadru
pot fi cesionate numai în baza acordului prealabil, în scris, al Autorităţii Contractante. Acordul
Autorităţii Contractante va fi solicitat cu cel puţin 5 zile înainte de data propusă pentru semnarea
acordului de cesiune.
22.3 Prin excepţie de la prevederile art. 22.2, în situaţia în care cesiunea de creanţă priveşte
activităţile efectiv executate în cadrul unui contract subsecvent de un subcontractant care şi-a
exprimat opţiunea de a fi plătit direct de către Autoritatea Contractantă, părţile sunt de acord că
prin semnarea acordului-cadru şi a contractului subsecvent respectiv, Autoritatea Contractantă
şi-a exprimat deja acordul pentru realizarea cesiunii de creanţă în favoarea subcontractantului
respectiv, în acest caz având loc un transfer de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant
pentru partea din contract executată de acesta.
22.4 Prevederile art. 22.2 sunt incidente şi subcontractanţilor în situaţia în care vor să
cesioneze sumele pe care le au de încasat de la Autoritatea Contractantă pentru partea/părţile
din contract care sunt îndeplinite de către aceştia.
Articolul 23. Subcontractarea – clauză specifică
23.1 Contractantul are obligaţia ca, în cazul în care subcontractează, să încheie contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat acordul-cadru şi contractele
subsecvente cu Autoritatea Contractantă.
23.2 (1) Contractantul are obligaţia de a indica autorităţii contractante la momentul începerii
executării acordului-cadru, numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai
subcontractantilor împlicaţi în executarea acordului, în măsura în care aceste informaţii sunt
cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata derulării acordului-cadru, Contractantul are obligaţia de a notifica Autorităţii
Contractante orice modificare cu privire la informaţiile de prevăzute la alin (1).
23.3 (1) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea Contractantă pentru modul
în care îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin acordul-cadru şi contractele subsecvente.
(2) Subcontractanţii sunt pe deplin răspunzători faţă de Contractant pentru modul în care
aceştia îşi îndeplinesc părţile lor din contracte.
23.4 (1) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării
acordului-cadru, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare
substanţială a acordului-cadru, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Contractantul va transmite Autorităţii Contractante
informaţiile prevăzute la art. 23.2 alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii Contractante privind
eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea acordului-cadru. În vederea
obţinerii acordului Autorităţii Contractante, subcontractanţii vor transmite acesteia prin
Contractant certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii
de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în acordulcadru şi contractele subsecvente care urmează să fie îndeplinite.
23.5. În situaţia în care un subcontractant renunţă sau se retrage din acordul-cadru,
Contractantul are obligaţia de a prelua partea din acordul-cadru aferentă activităţii
subcontractate sau de a înlocui respectivul subcontractant cu unul nou.
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Articolul 24. Forţa majoră – clauză specifică
24.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 (1) Forţa majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordul-cadru şi contractele subsecvente.
(2) Sunt considerate asemenea evenimente de forţă majoră: războaiele, revoluţiile, incendiile,
inundaţiile sau orice alte catastrofe naturale, restricţiile apărute ca urmare a unei carantine,
embargourile, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
(3) Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea
o imposibilitate de executare, doar face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din
părţi.
24.3 Forţa majoră exonerează partea afectată de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
acord-cadru şi prin contractul subsecvent aflat în derulare, pe toată perioada în care aceasta
acţionează.
24.4 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celorlalte părţi apariţia
evenimentului de forţă majoră, imediat şi în mod complet, nu mai târziu de 5 zile de la apariţia
acestuia, şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.5 Îndeplinirea acordului-cadru şi a contractului subsecvent aflat în derulare va fi suspendată
în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor
până la apariţia acesteia.
24.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de
o lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea prezentului acord-cadru
şi a contractului subsecvent aflat în derulare, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde
celeilalte părţi plata de daune-interese.
Articolul 25. Soluţionarea litigiilor – clauză specifică
25.1 Autoritatea Contractantă şi Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legatură cu îndeplinirea acordului-cadru şi a contractelor subsecvente.
25.2 Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, Autoritatea
Contractantă şi Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţa contractuală,
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente
din România.
Articolul 26. Limba care guvernează acordul-cadru şi contractele subsecvente – clauză
specifică
26.1 Limba care guvernează prezentul acord-cadru şi contractele subsecvente atribuite în baza
acestuia este limba română.
Articolul 27. Legea aplicabilă acordului-cadru şi contractelor subsecvente – clauză
specifică
27.1 Acordul-cadru şi contractele subsecvente vor fi interpretate conform legislaţiei române.
Articolul 28. Terţul susţinător – clauză specifică
28.1. În cazul în care Contractantul întâmpină dificultăţi/este în imposibilitatea îndeplinirii
obligaţiilor pentru care a primit susţinerea unui terţ, acesta din urmă se va substitui
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Contractantului pentru îndeplinirea completă a obligaţiilor ce fac obiectul prezentului acordcadru şi contractelor subsecvente, în conformitate cu angajamentul ferm încheiat în acest sens.
28.2. Autoritatea Contractantă va avea dreptul să urmărească orice pretenţie la daune pe care
Contractantul ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor
asumate prin angajamentul ferm.
Articolul 29. Dispoziţii finale – clauză specifică
29.1 În situaţia în care o clauză din prezentul acord-cadru sau, după caz, din contractul
subsecvent, devine nulă sau inaplicabilă, celelalte clauze sau părţile neafectate ale respectivei
clauze îşi vor păstra valabilitatea şi vor continua să-şi producă efectele.
29.2 Prin semnarea prezentului acord-cadru, părţile confirmă fără echivoc că au luat la
cunoştinţă de conţinutul tuturor clauzelor prezentului contract, inclusiv cele considerate ca
neuzuale, astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile art. 1203 din Codul Civil, şi
declară că le acceptă în mod expres.
Prezentul acord-cadru a fost încheiat astăzi, _________, în Bucureşti, în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valabilitate.

Pentru şi în numele
Autorităţii Contractante
(denumirea Autorităţii Contractante)

Pentru şi în numele
Contractantului
(denumirea Contractantului)

Nume:____________________
Funcţia: __________________
Semnătura: _______________

Nume: _____________________
Funcţia: ____________________
Semnătura: _________________
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Anexa la Acordul – cadru nr. _________ din ___________ 2018

LISTA DE CANTITĂŢI ESTIMATE ŞI PREŢURI UNITARE

Nr.
crt.

Denumirea şi tipul
produsului

0
1
2

1

Cantitate Cantitate
minimă
maximă
estimată estimată

2

3

Preţ
unitar

4

-euro fără TVA Valoare totală Valoare totală
aferentă
aferentă
cantităţii
cantităţii
minime
maxime
estimate
estimate
5 = 2*4
6 = 3*4

TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA
TOTAL GENERAL CU TVA

Pentru şi în numele
Autorităţii Contractante
(denumirea Autorităţii Contractante)

Pentru şi în numele
Contractantului
(denumirea Contractantului)

Nume:____________________
Funcţia: __________________
Semnătura: _______________

Nume: _____________________
Funcţia: ____________________
Semnătura: _________________
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MODEL CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE
ACUMULATORI STAŢIONARI
nr. ____________ din __________ 2018

Articolul 1. Părţile contractante
În baza Acordului-cadru de furnizare acumulatori staţionari nr. _________ din _______ , s-a
încheiat prezentul contract subsecvent de furnizare
între
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE – DIRECŢIA LOGISTICĂ, sediul în Bucureşti,
Splaiul Independenţei, nr. 323A, sector 6, telefon 021.20.22.700, fax 021.22.22.281, cod fiscal
4267230, cont trezorerie nr. RO98TREZ23A610000200000X, deschis Activitatea de Trezorerie
şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (ATCPMB), legal reprezentată de domnul
...............- şeful Direcţiei Logistice, calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,
şi
........... (denumirea operatorului economic) ............... cu sediul în ...........................,
telefon/fax ...............număr de înmatriculare ...........................cod unic de înregistrare
.................................
cont
de
trezorerie
...........................................
deschis
la
..............................,
legal
reprezentată
prin...........................,
având
funcţia
de
................................, în calitate de Contractant, pe de altă parte.
Articolul 2. Definiţii - clauză specifică
2.1 În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) acord-cadru – Acordul cadru de furnizare nr. _______ din ____________ , având ca
obiect furnizarea de acumulatori staţionari;
b) Autoritatea Contractantă şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt
acestea numite în prezentul contract;
c) contract –prezentul contract subsecvent şi toate anexele sale;
d) destinaţie finală - locul unde Contractantul are obligaţia de a livra produsele: sediul
Autorităţii Contractante;
e) preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Autoritatea Contractantă,
în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor
obligaţiilor asumate prin contract;
f) produse – acumulatorii staţionari prevăzuţi în Anexa nr. 1 la prezentul contract, pe
care Contractantul se obligă să îi furnizeze Autorităţii Contractante;
g) servicii – servicii accesorii furnizării produselor cum ar fi transportul, asigurarea,
serviciile specifice perioadei de garanţie etc.;
2.2 Termenii de la art. 2.1 se completează în aplicarea şi interpretarea prezentului contract cu
cei definiţi în acordul-cadru.
Articolul 3. Obiectul contractului - clauză obligatorie
3.1 Prezentul contract are ca obiect furnizarea la destinaţia finală a produselor specificate în
Anexa nr. 1 la prezentul contract, în conformitate cu obligaţiile asumate de Contractant prin
acordul-cadru şi prezentul contract.
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Articolul 4. Preţul contractului - clauză obligatorie
4.1 Preţul contractului, respectiv preţul aferent livrării la destinaţia finală a tuturor produselor
specificate în Anexa nr. 1 la prezentul contract, incluzând prestarea tuturor serviciilor accesorii
livrării, este de ……….. lei, la care se adaugă TVA.
4.2 Preţurile unitare în euro specificate în Anexa nr. 1 sunt cele prevăzute în acordul-cadru.
(2) Preţurile unitare în lei specificate în Anexa nr. 1 au fost determinate în conformitate cu
prevederile acordului-cadru, prin conversia în lei a preţurilor unitare în euro, la un curs de
schimb de 1 euro = _____ lei, curs comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data
de 1 a lunii ........ (se precizează luna şi anul) ....., lună în care a fost semnat prezentul contract
subsecvent.
(3) Preţurile unitare în lei rămân ferme şi nerevizuibile pe toată perioada de valabilitate
prezentului contract.
Articolul 5. Durata contractului – clauză obligatorie
5.1 Prezentul contract intră în vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ultima parte şi este valabil până
la data de __________.
5.2 Prezentul contract încetează să producă efecte după expirarea perioadei de garanţie a
produselor furnizate în baza acestuia.
Articolul 6. Documentele contractului - clauză obligatorie
6.1 Contractul este alcătuit din următoarele documente în ordinea lor de prioritate:
a) contractul propriu-zis, inclusiv anexa la acesta;
b) garanţia de bună execuţie;
c) actele adiţionale, după caz.
Articolul 7. Obligaţiile principale ale Contractantului - clauză obligatorie
7.1 Contractantul se obligă să livreze la destinaţia finală produsele specificate în Anexa nr. 1 la
prezentul contract în termen de maxim 60 de zile de la intrarea în vigoare a contractului. În
situaţia în care ultima zi a termenului maxim de furnizare astfel calculat este o zi nelucrătoare,
se va considera că termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
7.2 Contractantul se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică.
7.3 Contractantul garantează că produsele furnizate în baza contractului sunt noi, nefolosite, de
ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura
materialelor. Prin sintagma “noi” se înţeleg produse fabricate cu cel mult 90 de zile ăţii
Contractantecalendaristice înainte de data furnizării la sediul Autoritţ
7.4 Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea Contractantă împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit
de către Autoritatea Contractantă.
7.5 Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
prezentul contract.
7.6 (1) Înainte de livrarea produselor Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita
Contractantului efectuarea de teste de acceptanţă care vor fi efectuate la sediul
Contractantului/producătorului acumulatorilor.
(2) Testele de acceptanţă vor include teste de capacitate, rezistenţă internă şi curent de scurt
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circuit pentru a verifica dacă acumulatorii care urmează a fi livraţi au aceiaşi parametri cu cei
specificaţi în buletinele de încercări şi verificări aferente testelor de tip, prezentate în cadrul
ofertei tehnice conform cerinţei obligatorii prevăzute în nota de la pct. 2 a caietului de sarcini.
Articolul 8. Obligaţiile principale ale Autorităţii Contractante - clauză obligatorie
8.1 Autoritatea Contractantă se obligă să achiziţioneze produsele specificate în Anexa nr.1 la
prezentul contract, respectiv să recepţioneze şi să plătească preţul convenit, în conformitate cu
obligaţiile asumate prin acordul-cadru şi prezentul contract.
Articolul 9. Garanţia de bună execuţie a contractului - clauză obligatorie
9.1 Contractantul se obligă ca în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării
prezentului contract să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de ...................lei,
reprezentând 5% din valoarea contractului fără TVA, specificată la art. 4.1 din prezentul
contract, cu valabilitate până la data de.............................
9.2 Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu
întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea Contractantă are obligaţia
de a notifica acest fapt Contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
9.3 Autoritatea Contractantă va restitui garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
data recepţiei cantitative şi calitative a produselor, dată consemnată în procesul verbal de
recepţie.
9.4 În situaţia prelungirii prin act adiţional a duratei contractului, Contractantul se obligă să
amendeze în mod corespunzător garanţia de bună execuţie a contractului.
9.5 Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
Articolul 10. Întârzieri în îndeplinirea contractului - clauză obligatorie
10.1 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, din motive neimputabile Contractantului,
temeinic justificate, acesta nu poate respecta termenul de furnizare, acesta are obligaţia de a
notifica, în timp util, Autoritatea Contractantă. Orice modificare a termenului de livrare se face
numai cu acordul prealabil al Autorităţii Contractante şi se va materializa printr-un act adiţional
la prezentul contract.
10.2 Cu excepţia cazului în care Autoritatea Contractantă este de acord cu o prelungire a
termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Autorităţii
Contractante de a solicita Contractantului plata de penalităţi conform prevederilor art. 15.1 din
prezentul contract.
Articolul 11. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele – clauză specifică
11.1 Contractantul are obligaţia de a livra produsele la sediul Autorităţii Contractante,
respectând condiţia de livrare stabilită şi termenul de livrare stabilit, specificat la art. 7.1 din
prezentul contract.
11.2 La livrare, Contractantul va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante următoarele
documente care însoţesc produsele:
a) aviz de însoţire a mărfii;
b) certificat de calitate şi garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) documentaţie tehnică pentru fiecare tip de produs livrat.
11.3 - Certificarea de către Autoritatea Contractantă a faptului ca produsele au fost furnizate la
sediul său în termenul stabilit se face prin semnarea de primire pe avizul de însoţire a mărfii de
către reprezentantul autorizat al Autorităţii Contractante.
11.4 Certificarea de catre Autoritatea Contractantă a faptului că produsele furnizate sunt
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conforme cu specificaţiile tehnice din propunerea tehnică, parte integrantă a acordului-cadru, se
face la momentul finalizării cu succes a recepţiei cantitative şi calitative, prin semnarea de către
reprezentantul autorizat al acestuia a procesului-verbal de recepţie.
11.5 Asigurarea produselor pe timpul livrării şi a transportului de la locul de începere a acestuia
până la destinaţia finală, cade în sarcina Contractantului.
11.6 Livrarea produselor se va face într-o singură tranşă. Prin excepţie, efectuarea de livrări
parţiale va fi posibilă, cu acordul prealabil, în scris, al Autorităţii Contractante, în situaţii temeinic
justificate, neimputabile Contractantului.
11.7 Dreptul de proprietate asupra produselor livrate va trece de la Contractant la Autoritatea
Contractantă la data semnării procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.
11.8 (1) Orice depăşire a termenului maxim de livrare specificat la art. 7.1 dă dreptul Autorităţii
Contractante de a aplica penalităţi de întârziere, calculate la valoarea produselor livrate cu
întârziere, conform clauzelor contractuale.
(2) În cazul fiecărei tranşe de livrare în parte, se va considera că obligaţia de livrare a fost
îndeplinită integral în momentul în care toate produsele din cadrul tranşei respective au fost
livrate şi recepţionate cantitativ şi calitativ, fapt materializat prin semnarea de către
reprezentanţii autorizaţi ai Autorităţii Contractante şi Contractantului a procesului-verbal de
recepţie.
Articolul 12. Ambalare şi marcare – clauză specifică
12.1 (1) Contractantul are obligaţia de a ambala produsele astfel încât acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipulare dură, expunere la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţii, şi în aşa
fel încât să asigure integritatea acestora pe timpul transportului, manipulării şi depozitării, astfel
încât produsele să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalarii greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, Contractantul va lua în
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
12.2 Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor se va face cu
respectarea prevederilor din standardele de execuţie a produselor livrate şi din caietul de
sarcini.
12.3 Ambalajele în care se livrează produsele vor corespunde Directivei Parlamentului
European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje
(94/62/CE), iar costurile acestora intră în preţul bunurilor facturate.
12.4 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea Autoritatea
Contractantă.
Articolul 13. Recepţie, inspecţii şi teste – clauză specifică
13.1 Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se efectuează de către părţi la destinaţia
finală a produselor, într-un interval de maxim 3 zile lucrătoare de la furnizarea produselor, şi
constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:
i) recepţia cantitativă constând în inspectarea şi verificarea vizuală, respectiv
numărarea, bucată cu bucată, a produselor furnizate;
ii) recepţia calitativă prin testarea unui eşantion de aproximativ 10% din produsele
furnizate, stabilit de Autoritatea Contractantă, în vederea verificării conformităţii
produselor furnizate cu specificaţiile din propunerea tehnică.
13.2 În situaţia în care cu ocazia recepţiei se constată că nu au fost livrate toate produsele ce
fac obiectul tranşei de livrare sau că vreunul din produsele testate nu corespunde specificaţiilor,
Autoritatea Contractantă are dreptul de a respinge toată tranşa de produse, iar Contractantul
are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a furniza produsele lipsă şi/sau de a înlocui
produsele constatate defecte/neconforme în cel mai scurt timp posibil. Termenul de furnizare a
produselor lipsă şi/sau de înlocuire se va adăuga termenului iniţial în care au fost furnizate
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produsele, în vederea verificării respectării termenului maxim de furnizare specificat la art. 7.1
din prezentul contract.
13.3 La finalizarea recepţiei cantitative şi calitative se va întocmi un proces verbal de recepţie,
care va consemna îndeplinirea tuturor operaţiunilor descrise mai sus. Se va considera că
recepţia a fost finalizată atunci când toate produsele au fost recepţionate cantitativ şi calitativ la
destinaţia finală. Data finalizării recepţiei cantitative şi calitative se va înscrie în procesul-verbal
de recepţie. În lipsa unei asemenea menţiuni, prin data finalizării recepţiei se va înţelege data
procesului-verbal de recepţie.
13.4 Dreptul Autorităţii Contractante de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge
produsele, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate
de către Contractant, anterior furnizării acestora la destinaţia finală.
Articolul 14. Facturarea şi plata – clauză obligatorie
14.1 Autoritatea Contractantă va efectua plata produselor livrate şi recepţionate cantitativ şi
calitativ, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii sau, în cazul în care factura a
fost primită anterior finalizării recepţiei, în termen de maxim 30 de zile de la data finalizării
recepţiei.
Articolul 15. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor – clauză obligatorie
15.1 Orice depăşire de către Contractant a termenului maxim de furnizare specificat la art. 7.1
din prezentul contract, dă dreptul Autorităţii Contractante de a deduce din preţul contractului
subsecvent, ca penalităţi, o sumă determinată în funcţie de numărul zilelor de întârziere, prin
aplicarea la valoarea produselor livrate cu întârziere, a ratei anuale a dobânzii de referinţă
aplicabile, comunicate de Banca Naţională a României, plus 8 puncte procentuale. Rata anuală
a dobânzii de referinţă valabilă la data de 1 a unui semestru calendaristic (1 ianuarie, respectiv
1 iulie), se aplică pentru întregul semestru respectiv.
15.2 În cazul în care Autoritatea Contractantă nu îşi onorează obligaţia de plată în termenul
specificat la art. 14.1, Contractantul va putea pretinde plata de dobânzi penalizatoare
determinate în funcţie de numărul de zile de întârziere, prin aplicarea la valoarea plăţii efectuate
cu întârziere a ratei anuale a dobânzii de referinţă aplicabile, comunicate de Banca Naţională a
României, plus 8 puncte procentuale. Rata anuală a dobânzii de referinţă valabilă la data de 1 a
unui semestru calendaristic (1 ianuarie, respectiv 1 iulie), se aplică pentru întregul semestru
respectiv.
15.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese.
15.4 Prevederile art. 15.1 şi art. 15.3 sunt aplicabile Contractantului şi în ipoteza în care acesta
întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie publică care sunt datorate
nerespectării angajamentului ferm de către terţul susţinător.
15.5 Contractantul garantează cesiunea către autoritatea contractantă a dreptului la plata de
daune, datorate nerespectării angajamentului ferm de către terţul susţinător.
Articolul 16. Garanţia acordată produselor - clauză specifică
16.1 Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie şi curge pe o perioadă de
3 ani calculată de la data finalizării recepţiei.
16.2 Pe parcursul perioadei de garanţie, Contractantul va asigura buna funcţionare, calitatea şi
performanţele produselor livrate.
16.3 Pe parcursul perioadei de garanţie, Contractantul va înlocui gratuit toate produsele care
prezintă defecte şi/sau neconformităţi în utilizare, cu excepţia cazurilor în care defectele
survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate/necorespunzătoare a produselor
de către personalul Autorităţii Contractante. Înlocuirea produselor constate defecte/neconforme
pe parcursul perioadei de garanţie se va face în termen de maxim 10 zile de la momentul
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transmiterii de către Autoritatea Contractantă către Contractant a unei notificări, în scris, în
acest sens.
16.4 Perioada de garanţie aferentă produselor constatate defecte/neconforme, rămasă
neconsumată, va fi transferată în mod automat asupra noilor produse care le înlocuiesc, la
aceasta adăugându-se în mod automat şi perioada de imobilizare a produselor defecte
(calculată între data transmiterii de către Autoritatea Contractantă a notificării menţionate la art.
16.3 şi până la data recepţiei calitative a noilor produse). Recepţia cantitativă şi calitativă a
noilor produse se va efectua la sediul Autorităţii Contractante, conform prevederilor art. 13 din
prezentul contract.
16.5 (1) Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul ca înaintea expirării perioadei de garanţie a
fiecărei tranşe livrate să solicite Contractantului efectuarea unui test de capacitate pe un
eşantion de aproximativ 10% din fiecare tip de acumulator achiziţionat în cadrul tranşei
respective.
(2) Rezultatele testului de capacitate la care vor participa reprezentanţi ai Contractantului şi
Autoritatea Contractantă trebuie să respecte prevederile standardului SR EN 60896-21 „Baterii
de acumulatoare staţionare cu plumb-acid. Partea 21:Tipuri etanşe cu supape - Metode de
încercare” sau echivalentului acestuia, în sensul că valorile obţinute în urma măsurării
capacităţii nu trebuie să fie mai mici de 80% din capacitatea nominală a acumulatorilor verificaţi.
(3) Acumulatorii care nu se încadrează în limitele prevăzute în standard vor fi înlocuiţi pe
cheltuiala Contractantului cu alţii noi în termen de maxim 30 de zile de la data testului de
capacitate.
(4) Dacă în urma verificărilor se constată că un număr însemnat dintre acumulatorii verificaţi
(peste 20%) prezintă capacitate scăzută, se vor efectua teste de capacitate la toţi acumulatorii
achiziţionaţi în cadrul tranşei respective, iar cei găsiţi necorespunzători vor fi înlocuiţi pe
cheltuiala Contractantului cu alţii noi, în termen de maxim 30 de zile de la data testului de
capacitate.
Articolul 17. Încetarea contractului – clauză specifică
17.1 Prezentul contract încetează:
a) de drept, prin ajungerea la termen;
b) prin acordul părţilor semnatare, materializat în scris, prin act adiţional la contract;
c) în situaţiile de încetare a acordului-cadru prevăzute la art. 18.1 alin. (1) lit. c), d) şi
e) din acordul-cadru.
17.2 Încetarea contractului nu va afecta niciun alt drept al Autorităţii Contractante sau al
Contractantului dobândit în temeiul prezentului contract, anterior încetării acestuia.
17.4 Încetarea contractului, în oricare din situaţiile menţionate la prezentul articol, nu vor avea
niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
Articolul 18. Comunicări – clauză specifică
18.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie
transmisă în scris, în limba română, prin poştă, fax sau e-mail.
18.2 Orice comunicare transmisă prin poştă va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire, considerându-se că a fost primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal al destinatarului pe confirmarea de primire.
18.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, cu condiţia confirmării ulterioare în scris
a primirii comunicării.
Articolul 19. Amendamente – clauză specifică
19.1 Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
acestuia, prin act adiţional. Orice act adiţional va fi valabil şi va produce efecte numai dacă a
fost semnat în prealabil de către reprezentanţii legali ai părţilor semnatare.
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Articolul 20. Confidenţialitate – clauză specifică
20.1 Contractantul se obligă ca, atât pe durata prezentului contract, cât şi după încetarea
acestuia, să păstreze confidenţialitatea cu privire la toate informaţiile dobândite de la Autoritatea
Contractantă înainte sau pe perioada de valabilitate a prezentului contract, care au fost în mod
expres desemnate ca fiind confidenţiale.
20.2 Contractantul va impune obligaţia de confidenţialitate personalului propriu care are acces
la informaţiile confidenţiale prin natura activităţii pe care o desfăşoară şi garantează respectarea
acestei obligaţii şi de către subcontractanţi.
20.3 În cazul încălcării de către una dintre părţi a obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii, partea
respectivă va răspunde în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va fi obligată să
repare prejudiciul, direct sau indirect, provocat Autorităţii Contractante, inclusiv în situaţia în
care această obligaţie este încălcată de subcontractanţi.
Articolul 21. Cesiunea – clauză specifică
21.1 Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
prezentul contract, acestea rămânând în sarcina sa astfel cum au fost stipulate şi asumate
inţial.
21.2 Creanţele născute din prezentul contract pot fi cesionate numai în baza acordului prealabil,
în scris, al Autorității Contractante. Acordul Autorităţii Contractante va fi solicitat cu cel puţin 5
zile înainte de data propusă pentru semnarea acordului de cesiune.
21.3 Prin excepţie de la prevederile art. 21.2, în situaţia în care cesiunea de creanţă priveşte
activităţile efectiv executate în cadrul contractului de un subcontractant care şi-a exprimat
opţiunea de a fi plătit direct de către Autoritatea Contractantă, părţile sunt de acord că
Autoritatea Contractantă şi-a exprimat deja acordul pentru realizarea cesiunii de creanţă în
favoarea subcontractantului respectiv, în acest caz având loc un transfer de drept al obligaţiilor
de plată către subcontractant pentru partea din contract executată de acesta.
21.4 Prevederile art. 21.2 sunt incidente şi subcontractanţilor în situaţia în care vor să
cesioneze sumele pe care le au de încasat de la Autoritatea Contractantă pentru partea/părţile
din contract care sunt îndeplinite de către aceştia.
Articolul 22. Subcontractarea – clauză specifică
22.1 Contractantul are obligaţia ca, în cazul în care subcontractează, să încheie contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat acordul-cadru şi prezentul
contract subsecvent cu Autoritatea Contractantă.
22.2 (1) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea Contractantă pentru modul
în care îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul subsecvent.
(2) Subcontractanţii sunt pe deplin răspunzători faţă de Contractant pentru modul în care
aceştia îşi îndeplinesc părţile lor din contracte.
22.3 Contractantul poate schimba oricare subcontractant, însă numai cu acordul prealabil al
Autorităţii Contractante, în condiţiile prevăzute în acordul-cadru.
Articolul 23. Forţa majoră – clauză specifică
23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2 (1) Forţa majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele subsecvente.
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(2) Sunt considerate asemenea evenimente de forţă majoră: războaiele, revoluţiile, incendiile,
inundaţiile sau orice alte catastrofe naturale, restricţiile apărute ca urmare a unei carantine,
embargourile, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
(3) Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea
o imposibilitate de executare, doar face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din
părţi.
23.3 Forţa majoră exonerează partea afectată de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.4 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi apariţia
evenimentului de forţă majoră, imediat şi în mod complet, nu mai târziu de 5 zile de la apariţia
acestuia, şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
23.5 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de
o lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte părţi plata de daune-interese.
Articolul 24. Soluţionarea litigiilor – clauză specifică
24.1 Autoritatea Contractantă şi Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legatură cu îndeplinirea prezentului contract.
24.2 Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, Autoritatea
Contractantă şi Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţa contractuală,
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente
din România.
Articolul 25. Limba care guvernează prezentul contract subsecvent – clauză specifică
25.1 - Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
Articolul 26. Legea aplicabilă prezentului contract subsecvent – clauză specifică
26.1 – Prezentul contract va fi interpretat conform legislaţiei române.
Articolul 27. Terţul susţinător – clauză specifică
27.1. În cazul în care Contractantul întâmpină dificultăţi/este în imposibilitatea îndeplinirii
obligaţiilor pentru care a primit susţinerea unui terţ, acesta din urmă se va substitui
Contractantului pentru îndeplinirea completă a obligaţiilor ce fac obiectul prezentului contract, în
conformitate cu angajamentul ferm încheiat in acest sens.
27.2. Autoritatea Contractantă va avea dreptul să urmărească orice pretenţie la daune pe care
Contractantul ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru rerespectarea obligaţiilor
asumate prin angajamentul ferm.
Articolul 28. Dispoziţii finale – clauză specifică
28.1 În situaţia în care o clauză din prezentul contract, devine nulă sau inaplicabilă, celelalte
clauze sau părţile neafectate ale respectivei clauze îşi vor păstra valabilitatea şi vor continua săşi producă efectele.
28.2 Prezentul contract se completează în interpretare şi executare cu termenii şi condiţiile
acordului-cadru care prevalează asupra prezentului contract.
28.3 Prin semnarea prezentului contract, părţile confirmă fără echivoc că au luat la cunoştinţă
de conţinutul tuturor clauzelor prezentului contract, inclusiv cele considerate ca neuzuale, astfel
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cum acestea sunt reglementate de prevederile art. 1203 din Codul Civil, şi declară că le acceptă
în mod expres.
Părţile au înţeles să încheie azi………........... prezentul contract în 2 exemplare, câte unul
pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valabilitate.
Pentru şi în numele
Autorităţii Contractante
(denumirea Autorităţii Contractante)

Pentru şi în numele
Contractantului
(denumirea Contractantului)

Nume:____________________
Funcţia: __________________
Semnătura: _______________

Nume: _____________________
Funcţia: ____________________
Semnătura: _________________
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Anexa 1 la Contractul subsecvent nr. _________ din _________

LISTA DE CANTITĂŢI ŞI PREŢURI
Nr.
crt.

Denumirea şi tipul
produsului

0
1
2

1

Cantitate

Preţ unitar
- euro fără
TVA -

Preţ unitar
- lei fără
TVA -

Valoare totală
- lei fără TVA -

Valoare totală
- lei cu TVA -

2

3

4=3*CS

5 = 2*4

6=5*120%

Notă: Preţurile unitare în euro specificate în coloana 3 sunt cele prevăzute în acordul-cadru.
Preţurile unitare în lei specificate în coloana 4 au fost determinate în conformitate cu prevederile
acordului-cadru prin conversia în lei preţurilor unitare în euro la cursul de schimb (CS)
comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data de 1 a lunii ........(se precizează luna
şi anul)..... , lună în care a fost semnat prezentul contract, respectiv 1 euro = ______ lei.

Pentru şi în numele
Autorităţii Contractante
(denumirea Autorităţii Contractante)
Nume:____________________
Funcţia: __________________
Semnătura: _______________

Pentru şi în numele
Contractantului
(denumirea Contractantului)
Nume: _____________________
Funcţia: ____________________
Semnătura: _________________
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