
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA
Nr.6388 Data 11.12.2019

SC OMV PETROM MARKETING SRL
Nr Data .

CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE
LA ACORDUL CADRU NR. 16/21.03.2018

In baza:
_ Legii nr. 98 privind achizitiile publice, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
_ Hotararii Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Noremlor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98
privind achizitiile publice, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
- Acordul cadru nr. 16/21.03.2018,

s-a incheiat prezentul contract de funnizare de produse, intre

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA, adresa mun.Sfantu Gheorghe, strada Godri
Ferenc, nr. 12, judetul Covasna, telefon 0267-351398, fax 0267-351459, codul fiscal 4404672, cont
trezorerie R061 TREZ23A660800200 105X, deschis la Trezoreria Sfantu-Gheorghe, reprezentata de
catre Ec. Agoston Laszlo, director executiv, 'in calitate de achizitor, pe de 0 parte

~i
OMV Petrom Marketing S.R.L., organizata si functionand in baza legilor romane, cu sediul in
Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Sector 1, Cladirea Infinity, Etaj I, Oval B, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/l0637/1998, avand Codul Unic de Inregistrare R011201891, Capital Social:
980.379.200 LEI, si contul bancar R026RZBR0000060007865655, deschis la Raiffeisen Bank -
Agentia Bucuresti sau contul de trezorerie R078TREZ7005069XXXOO 1089, deschis la Trezoreria
Operativa a Municipiului Bucuresti, tel. 0800.0800.77, fax. 0211206.31.20, reprezentata de 01. Mircea
Florin, in calitate de Director Financiar si de 01. Bogdan Zaharia, in calitate de Director National
Vanzari Carduri, In calitate de Furnizor, pe de alta parte, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urrnatorii termeni vor f interpretati astfel:
a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti lncheiat intre 0

autoritate contractanta 'in calitate de achizitor si un furnizor de produse in calitate de furnizor.
b. achizitor si furnizor - partite contractante, asa cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - bunurile cuprinse pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa Ie furnizeze

achizitorului;
e. servicii - activitatile cuprinse In anexele la prezentul contract pe care furnizorul se obliga sa Ie

presteze achizitorului;
f. rona majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca unnare a unei carantinc, ernbargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunciativa,
Nu este considerat rona majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, Tara a crea 0

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interprctare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

4. Obiectul contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda si sa livreze cantitatea de 4.500 Iitri de
benzina fara plumb ~i 2.000 litri de motorina, in conformitate cu obligatiile asurnate prin prezentul
contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze produsele prevazute la pet. 4.1, respectiv sa cumpere si sa
plateasca pretul convenit In prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1 - Valoarea contractu lui este de 24.905,00 lei fara TVA, la care se adauga 19% TVA In valoare de
4731,95 lei.

Pretul total al contractului eu TVA este de 29.636,95 lei.

Nr Cantitate Pret total TVA 19% Pret total
Produs Pret mediu ponderat

crt (lei) (Iitri) fara TVA (lei) cu TVA

(lei) (lei)

1 Benzina 3,85 4500 17.325,00 3291,75 20616,75

2 Motorina 3,79 2000 7.580,00 1440,2 9020,2

Total 6500 24.905,00 4731,95 29636,95

6. Durata contractului
6.1 - Contractu I intra in vigoare dupa semnarea aeestuia de catre ambele parti si este valabil pan a la
data 31.12.2020

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului Incepe dupa eonstituirea garantiei de buna executie de catre furnizor.

8. Documentele eontractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) eaietul de sarcini
b) propunerea tehnica;
c) propunerea financiara;
d) garantia de buna executie

9. Obligatiile furnizorului
9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele conform
contractului si documentelor contractului prevazute la pet. 8.1 din prezentul contract.
9.2 - In caz de neconcordanta intre prevederile prezentului contract ~i eaietul de sareini prevaleaza
cerintele prevazute In caietul de sarcini.
9.3 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele In termenul contractual convenit.
9.4 - Furnizorul se obliga sa mentina discountul ofertat pe toata perioada de derulare a eontractului.
Discountul se aplica la valoarea facturata.
9.5 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala,
legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau In legatura cu
produsele achizitionate si orice alte prejudicii produse ca urmare a neindeplinirii cuplabile a
contractului.

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei In care 0

astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sareini intocmit de catre achizitor.
9.6 - Furnizorul se obliga sa nu cesioneze obligatiile eontractuale pe durata de valabilitate a
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contractului.

.. 10. Obligatiile achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele, in termenul convenit.
10.2 - Achizitorul are obligatia de aface plata produselor furnizate, in termenul stabilit de lege, dupa
receptia produselor, In baza documentelor emise de furnizor.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - in cazul in care, din culpa sa, furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul
are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicata la valoarea obligatiei neexecutate,
pentru fiecare zi de intarziere, In conformitate cu art. 3 alin (i) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011
privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatiile banesti precum si pentru
reglementarea unor rnasuri financiar - fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012 cu
modificarile si cornpletarile ulterioare.
11.2 - In cazul in care, din culpa sa, achizitorul nu I~i onoreaza facturile In termenul stabilit, furnizorul
are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicata la valoarea platii neefectuate,
pentru fiecare zi de intarziere, in conformitate cu art. 4 din Legea 72/2013 privind rnasurile pentru
combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte
incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.
11.3 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, rara nici 0 cornpensatie, daca acesta din urrna intra ln insolventa cu conditia ca aceasta
anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest
caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pan a la data denuntarii unilaterale a contractului.

12. Carantia de buna executie a contractului
12.1 - Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de
2490,50 lei, reprezentand 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se
constituie, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din HG nr. 395/2016, printr-un instrument de garantare
emis in conditiile legii de 0 societate bancara sau de 0 societate de asigurari, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la incheierea contractului ~i va f valabila pana la 31.12.2020
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, In limita
prejudiciului creat, daca furnizorul nu t~i indepline~te, obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate ~i modul de calcul al
prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, furnizorul are obligatia
de a retntregi garantia tn cauza, raportat la restul contractului ram as de executat.
12.3 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie de 2490,50 lei, tn cel mult de 14 zile
de la indeplinirea obligatiilor asumate.

13. Recepfia produselor
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are obligatia de a efectua receptia produselor achizitionate ~i
are dreptul de a testa produsele pentru a veri fica conformitatea lor cu documentele prevazute la pct.
8.1.
13.2 - Achizitorul are obliga!ia de a notifica, tn scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea receptiei produselor.

14. Livrarea ~i documentele care insolesc produsele
14.1 - Livrarea produselor se face pe baza cardurilor tn statiile de distributie proprii sau partenere ale
furnizorului.

15. Perioada de garantie acordat~:~roduselor
15.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt tn conformitate cu
specificatiile tehnice ~i propunerea sa tehnica, anexa la contract.
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15.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, In scris, orice plangere sau reclamatie
ce apare In conformitate cu aceasta garantie.

16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pretul contractului se poate ajusta:
In conformitate cu prevederile art. 28 alin. 5 din HG 395/2016, cu modificarile si completar ile
ulterioare, ajustarea este posibila numai In cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise
de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau rcnuntarca
la anumite taxelimpozite locale al carer efect se reflecta In cresterea/dirninuarea costurilor pe baza
carora s-a fundamentat pretul contractului. In acest sens, se accepta ajustarea pretului pentru carburanti
In functie de pretul la pornpa practicat de ofertant 'In momentul alimentarii, determinat de modificari
ale preturilor de referinta, cotatii bursiere, ale preturilor de 1a rafinarie, ale accizelor, precum si ale
altor taxe si impozite legale.

17. Intarzieri in indeplinirea contractului
17.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractu I de furnizare pe perioada de derulare a acestuia,
conform caietului de sarcini si documentelor contractjaui asa cum sunt prevazute la pet. 8.1 din
prezentul contract. 11
17.2. - Cu exceptia prevederilor punctului 18 (forta majora), achizitorul are dreptul de a solicita plata
dobanzii legale penalizatoare aplicata la valoarea obligatiei neefectuate, In conformitate cu art. 4 din
Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii In executarea obligatiilor de plata a unor
sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia ~I autoritati
contractante.

18. Forta majora
18.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
18.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza.
18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata 'In perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora arc obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i
In mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie In vederea limitarii
consecintelor.
18.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 15 zile,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Incetarea de pi in drept a prezentului contract,
tara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

19. Incetarea contractului
19.1 - Prezentul contract Inceteaza de plin drept, tara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal
arbitral/instante judecatore~ti, In urmatoarele situatii:
a) prin acordul de vointa al partilor;
b) prin rezilierea de catre 0 parte ca urmare a nelndeplinirii sau Indeplinirii In mod necorespunzator a
obligatiilor asumate prin prezentul contract, de catre cealalta parte, In term en de 15 zile de la data
primirii notificarii prin care i s-a adus la cuno~tinta ca nu ~i-a executat ori I~i executa In mod
necorespunzator oricare din obligatiile care Ii revin, tara interventia instantei ~i alte formalitati
prealabile. Partea care notifica rezilierea contractului ca urmare a nelndeplinirii sau 'Indeplinirii 'in mod
necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul contract are dreptul de a pretinde daune-interese.
Termenul de 15 zile este un termen de gratie In cadrul caruia partea In culpa poate sa 'I~iindeplineasca
obligatiile care au condus la transmiterea notificarii de reziliere. Numai daca aceste obligatii nu sunt
indeplinite In acest termen, cealalta parte poate considera contractu I reziliat In conditiile acestui articol.
c) In cazulin care furnizorul cesioneaza obligatiile contractuale;
d) la incetarea perioadei de valabilitate a contractului, conform punctului 6 din prezentul contract.
19.2. Prevederile prezentului articol nu Inlatura raspunderea panii care In mod culpabil a cauzat
Incetarea contractului.
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20. Cesiunea
# 20.1 - Furnizorul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, cu respectarea prevederilor art. 61

din OUG nr. 146/2002 Republicata privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului, cu modificarile ~i compoletarile ulterioare, creantele nascute din prezentul contract numai cu
acordul prealabil, exprimat 'in scris, al achizitorului.
20.2 - IncaIcarea prevederilor alin. (I) si a pet. 9.1 - 9.3 da dreptul achizitorului la aplicarea pactului
comisoriu de gradul II, reglementat de art. 1553 alin. 2 teza finala din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil, contractu I desfiintandu-se de plin drept, Tara punere In intarziere, Tara actiune In justitie si
fara nicio alta formalitate prealabila.
21. Amendamente
21.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modiftcarea
clauzelor contractului, prin act aditional, cu exceptia clauzelor prevazute la pet. 4.
22. Conflictul de interese
22.1 - Furnizorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de
servicii, direct ori indirect, In scopul indeplinirii contractului cu persoane fizice care au fast implicate
In procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse 'in cadrul procedurii de
atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante pe parcursul unei perioade de eel putin 12
luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului
respectiv.
23. Solutionarea Iitigiilor
23.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabila orice
divergenta contractuala care se poate ivi intre ei 'in cadrul sau 'in legatura cu indeplinirea contractului.
23.2 - Daca, dupa 15 de zile, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve 'in mod amiabil 0

divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instantele
judecatoresti competente din Romania.
24. Limba care guverneaza contractul
24.1 - Limba care guverneaza contractu 1este limba romana.
25. Comunicari
25.1 - Or ice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fte
transmisa In scris.
26. Legea aplicabila contractului
26.1 - Contractu 1va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partite au inteles sa incheie azi, l.l2.20 19 prezentul contract In doua exemplare originale, cate unul
pentru ftecare parte.

Achizitor, Furnizor,

Compo Financiar-Contabi
Ec. Jozsa Eva,

1ft
Cabinet avocat
Av. Bene AiI'a

/

f "v

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CPVASNA
Director executiv
Ec. AgostO" Laszlo
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