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MUNICIPIUL CRAIOVA
DIRECłIA INVESTIłII, ACHIZIłII SI LICITAłII - SERVICIUL LICITAłII
Contract de furnizare de produse „AchiziŃie benzină fara plumb si motorină sub formă de bonuri valorice” încheiat cu ......................

CONTRACT DE FURNIZARE
nr......................../........2014
Preambul
Încheiat in baza Notei Justificative nr. ..............2014 si având in vedere alocarea de fonduri prin
bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2014, la
subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat: 51.02.01.03.20.01.05 şi 54.02.10.20.01.05;
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul
contract de furnizare de produse, între:
MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa: str. A.I. Cuza, nr. 7, telefon/fax 0251-415907/411561, cod
fiscal 4417214, cod IBAN RO947TREZ24A510103200105X şi RO10TREZ24A541000200105X
deschis la Trezoreria Craiova, reprezentata prin Primar - Lia OlguŃa Vasilescu si Director economic, în
calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C................................... , cu sediul in ............................, în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. DefiniŃii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaŃi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părŃile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preŃul contractului - preŃul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor asumate prin contract;
d. produse - Carburanti auto in baza bonurilor valorice.
e. servicii – transportul bonurilor valorice carburanti la statia indicata de achizitor in comanda,
transformarea bonurilor de carburanti auto in combustibili in reteaua de statii ..... şi orice alte
asemenea obligaŃii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenŃială 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 produselor si serviciilor poate fi distinctă de naŃionalitatea furnizorului.
g. destinaŃie finală - locul unde furnizorul are obligaŃia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaŃi conform INCOTERMS 2000 – Camera
InternaŃională de ComerŃ (CIC).
i. forŃa majoră - un eveniment mai presus de controlul părŃilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluŃii,
incendii, inundaŃii sau orice alte catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaŃiilor uneia din părŃi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul si pretul contractului
4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda si să livreze combustibil sub forma de bonuri
valorice pentru alimentarea cu carburanti auto, în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaŃiile
asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să achizitioneze, repectiv să cumpere şi să platească pretul convenit in
prezentul contract.
4.3 PreŃul convenit pentru îndeplinirea contractului, ......... platibil furnizorului de catre achizitor este de
............. lei (exclusiv TVA), la care se adauga TVA .............. lei, respectiv contravaloarea a 2000 bonuri
valorice.
4.4 In funcŃie de fondurile alocate în anul 2015, cantitatea contractului se poate suplimenta, prin act
aditional, cu maxim .............. lei (exclusiv TVA), conform legii.
5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de la data semnării lui de către părŃi si pană la 31.12.2014.
5.2 .In functie de fondurile alocate in anul 2015, durata contractului se poate prelungi, prin act aditional, cu
maxim 4 luni, conform legii.
5.3 Prezentul contract încetează sa producă efecte la data recepŃiei si platii produselor.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara;
c) graficul de livrare;
d) acte aditionale, daca exista;
e) alte anexe la contract.
7. ObligaŃiile principale ale furnizorului
7.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanŃele prezentate în
propunerea tehnică.
7.2. Furnizorul se obliga sa pastreze calitatea marfii, in conformitate cu certificatul de calitate emis de
producator si sa emita facturi pentru produsele distribuite catre achizitor, conform contract. Facturarea se
va face in momentul livrarii bonurilor valorice. Acestea au valori de 50 lei/filă şi un carnet de bonuri
valorice are 50 file.
7.3 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică,
anexă la contract.
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8. ObligaŃiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să plătească preŃul produselor către furnizor în 30 zile de la emiterea facturii
de către acesta .
8.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art 8.1 atunci furnizorul are dreptul de
a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaŃiile, furnizorul va relua
livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
8.3 - Contravaloarea bonurilor valorice pentru care s-a emis factura se va achita cu O.P. in contul
furnizorului.
8.4 - Achizitorul va trece pe bonul valoric numarul de inmatriculare al masinii si va ştampila bonul
respectiv.Vanzatorul va ştampila cotorul bonului si il va inmâna cumparatorului.
Cumparatorul va alimenta obligatoriu produsul inscris pe bon si la valoarea inscrisa pe bon si nu se
elibereaza rest sau alte produse din magazin.
9. SancŃiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaŃiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaŃiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din valoarea marfii comandate si nelivrate, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din
valoarea marfii comandate si nelivrate, pana la îndeplinirea efectiva a obligaŃiilor.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaŃiile în termenul stabilit la art 8.1, atunci acestuia
îi revine obligaŃia de a plăti, ca penalităŃi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata
neefectuată, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea facturii neonorate, pana la
îndeplinirea efectiva a obligaŃiilor.
9.3 - Nerespectarea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părŃi, dă dreptul părŃii
lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 -Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiŃia ca această anulare să
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz,
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită
pâna la data denunŃării unilaterale a contractului.
9.5 - (1) Achizitorul va fi îndreptăŃit să rezilieze unilateral contractul şi dacă furnizorul:
a) nu respecta prevederile privind constituirea garanŃiei de bună execuŃie, daca este cazul;
b)subcontractează furnizarea produselor sau cesionează contractul fară să obtină aprobarea
Achizitorului;
c) nu indeplineste total sau partial obligaŃiile prevazute in contract cu plata unei despăgubiri în
sarcina furnizorului;
- (2) În cazurile prevăzute la literele a,b,c, contractul se consideră desfiinŃat de plin drept fără
punerea în întârziere şi fără orice altă finalitate prealabilă.
- (3) Contractul încetează în următoarele situaŃii:
a) Prin încetarea activităŃii executantului (faliment, dizolvare, desfiinŃare, lichidare voluntară,
etc);
b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaŃiilor
contractuale.
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Clauze specifice
10. GaranŃia de bună execuŃie a contractului – nu este cazul
10.1 - GaranŃia produselor este distinctă de garanŃia de bună execuŃie a contractului.
11. RecepŃie, inspecŃii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaŃiile din anexa/anexele la contract.
11.2 -Achizitorul are obligaŃia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanŃilor săi
împuterniciŃi pentru efectuarea recepŃiei, testelor şi inspecŃiilor.
11.3 - InspecŃiile şi testele din cadrul recepŃiei provizorii şi recepŃiei finale (calitative) se vor face la
destinatia finala a produselor, in data alimentarii.
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaŃiilor, achizitorul are
dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaŃia, fără a modifica preŃul contractului de a înlocui
produsele refuzate.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 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 destinaŃia finală.
11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaŃia asumării garanŃiilor sau
altor obligaŃii prevăzute în contract.
12. Ambalare şi marcare – nu este cazul
13. Livrarea şi documentele care însoŃesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaŃia de a livra produsele(BVC-uri) la destinaŃia finală respectând:
a) datele din graficul de livrare şi
b) termenul comercial stabilit, după primirea comenzii ferme din partea achizitorului.
13.2 Comanda va contine urmatoarele elemente: nr file, valoare pe fila, statia din reteaua de distributie
unde vor fi trimise bonurile.valorice. Comanda va fi trimisa prin fax.
13.3 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoŃesc produsele:
a) factura fiscala;
13.4 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parŃial sau total se face, prin
semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor
pentru livrare.
13.5 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor recepŃia produselor.
14. Asigurări – nu este cazul
15. Servicii
15.1 Furnizorul va livra bonurile valorice la statia indicata de achizitor in comanda
15.2 Furnizorul va asigura transformarea bonurilor in carburanti auto prin reteaua sa de distributie
16. Perioada de garanŃie acordată produselor – nu este cazul
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17. Ajustarea preŃului contractului
17.1 - Pretul total al contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a contractului.
17.2 – PreŃul de livrare efectiva a carburantilor la pompa este pretul valabil la pompa în data alimentarii.
Preturile unitare ale carburantilor la pompă se vor actualiza în conformitate cu evolutia pietii specifice si
cu legislatia in vigoare (OG 34/2006, Codul fiscal, ordonanta 249/2000, evolutie leu/euro si leu/dolar).
18. SubcontractanŃi – nu este cazul
19. Întarzieri în îndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaŃia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
graficul de livrare.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are
obligaŃia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în
graficul de livrare se face cu acordul parŃilor, prin act adiŃional.
19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităŃi furnizorului.
20. ForŃa majora
20.1 - ForŃa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - ForŃa majoră exonerează parŃile contractante de îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acŃionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziŃie în vederea limitării
consecinŃelor.
20.5 - Partea contractantă care invocă forŃa majoră are obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6- Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează ca va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părŃi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
20.5 - Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează că va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părŃi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. SoluŃionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze de
către instanŃele judecătoreşti din Romania.
22 Limba care guvernează contractul
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22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
23.2 - Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiŃia
confirmării în scris a primirii comunicării.
23.3 – a) Pentru Achizitor:
Adresa: Craiova, Str. A. I. Cuza, nr.1
Tel.: ....................
Fax: 0251 411 561
Persoana de contact: ...................
b) Pentru Furnizor:
Adresa: .................
Tel.: ........................
Tel. Comenzi: ................
Fax: ............................
Derulant contract: ..........................
24. Legea aplicabilă contractului
24.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
25.DispoziŃii finale
26.1- Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Serviciul
Administrativ, intretinere din cadrul Primariei Municipiului Craiova.

Partile au înŃeles să încheie azi _________ 2014 prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care
2 (doua) exemplare la achizitor si 1 exemplar la furnizor.

Achizitor,
................................

Furnizor,
..............................

(semnătură autorizată)
LS

(semnătură autorizată)
LS
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