Nr. de înregistrare 2851/17.10.2018

INVITAȚIE LA SELECȚIA DE OFERTE

➢ Entitate contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A cu sediul în
București, Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4.
➢ Prevederi legale aplicabile: Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, art. 35, alin. (1)
➢ Obiectul și descrierea achiziției: Materiale metalurgice
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire
OȚEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 Diametru = 6MM
OȚEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 Diametru = 14MM
SÂRMĂ MOALE OBIȘNUITĂ D=1 OL 32 S889
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4X100 OL34 S2111
DULAP METALIC DIN OȚEL PT. SPRIJINIREA SĂPĂTURII
Dimensiuni 50X200X3000 MM
TABLĂ 5 MM GROSIME STAS

UM

Cantitate

KG
KG
KG
KG

225
985
10
31

BUC
KG

8

1200
6.
➢ Cod CPV: 44190000-8 Diverse materiale de constructii (Rev.2); 44330000-2 Bare, tije,

sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2);
➢ Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii ale CMEB S.A.
➢ Valabilitatea ofertei: 30 de zile.
➢ Data limită de transmitere a ofertei: 23/10/2018, ora 15.00, pe adresa de mail:
achizitii@cmeb.com.ro.
➢ Termenul de limită de solicitare a clarificărilor: 19/10/2018, ora 14.00.
➢ Termenul de limită de răspuns la solicitările de clarificări: 22/10/2018, ora 10.00.
➢ Valoarea estimată: 12.013,08 lei fără T.V.A.
➢ Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor
care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse de entitatea contractantă.
➢ Modalitatea de plată: în maxim 30 zile de la data primirii facturii.
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➢ Condiții de participare: Pretul va fi exprimate în LEI, în cifre cu două zecimale, incluzând
transportul produsului la sediul indicat de achizitor. Furnizorul are obligația de a garanta că
produsul furnizat este nou, nefolosit. Oferta va conține și următoarele elemente: termen
de livrare de la primirea comenzii, loc de livrare, valabilitate ofertă, modalitate de plată.
Oferta va respecta toate cerințele solicitate și va fi însoțită de datele de identificare ale
societății.
➢ Condiții referitoare la contract: Termenul de livrare: 15 zile calendaristice de la data
lansării comenzii. Loc de livrare: pe raza mun. București, la o adresa comunicata ulterior de
catre entitatea contractanta. Produsul trebuie să conțină toate certificatele: de garanție,
calitate și conformitate, conform legislației în vigoare. PRODUSUL VA FI FURNIZAT DUPĂ
TRANSMITEREA UNEI COMENZI FERME DIN PARTEA S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.
➢ Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română.
➢ Forma pe care o va lua angajamentul legal: contract de furnizare produse conform model
de contract atasat.
➢ Durata contractului: 2 luni de la semnarea contractului.

DIRECTOR GENERAL,
Ardenel Mihail VASILE

Întocmit,
Expert achiziții publice
Ivan Ionela
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CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. ______ din __________

Încheiat între:
SC COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI SA, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.
76, Corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4, cod postal: 040037, telefon +40 372400780, înregistrată în
Registrul Comerţului cu nr. J40/9172/2017, cod fiscal RO37752029, cont RO54 BTRL RONC RT04
2029 2701 deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată prin Director General - VASILE Ardenel
Mihail, denumită în cele ce urmează beneficiar
şi
……………………….., cu sediul în …………………, ………………………, telefon ………………., fax ………………….,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………………, cod fiscal …………………., cont virament
…………………….. deschis la …………………., reprezentată de …………… - ………………, în calitate de furnizor
s-a încheiat prezentul contract.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.1. Obiectul contractului de furnizare îl constituie livrarea de: ………………………….
2. PREŢUL CONTRACTULUI
Art.2.1. Valoarea totală a contractului este ……………lei, la care se adaugă …………. lei TVA.
Art.2.3. Preţul unitar în lei este prevăzut în Anexa nr. 1 a contractului, distinct pentru fiecare poziţie.
3. CARACTERISTICI TEHNICE
Art.3.1. Produsele prevăzute la art. 1. au caracteristicile menţionate în invitatia la selectia de oferte,
care face parte integrantă din contract.
4. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
Art.4.1. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea produselor cu OP în maxim 30 de zile de la
data primirii facturii emise de furnizor.
5. TERMENE DE LIVRARE
Art.5.1. Livrarea se va efectua in maxim 15 zile calendaristice la data inaintarii comenzii ferme de
catre achizitor.
6. RECEPŢIA PRODUSELOR
Art.6.1. Recepţia calitativă şi cantitativă se va efectua la sediul beneficiarului prin încheierea unui
proces verbal de receptie semnat de reprezentantii ambelor societăți. Orice lipsa cantitativa sau
deficienta calitativa va fi semnalata furnizorului cu ocazia efectuarii receptiei. Sesizarile ulterioare
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cu privire la calitatea produselor vor fi luate in considerare de catre furnizor numai in ipoteza
existentei unor vicii ascunse, care nu au putut fi identificate si constatate cu ocazia receptiei.
Furnizorul nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a
bunurilor livrate.
Art.6.2. Calitatea produselor este atestată prin certificatul de calitate emis de furnizor, conform
dispoziţiilor legale în vigoare.
Art.6.3. In conformitate cu prevederile legale marfurile trec in proprietatea beneficiarului numai in
momentul platii acestora.

7. GARANŢII
Art.7.1. Perioada de garanţie este cea menţionată în certificatul de garanţie, care însoţeşte produsul.
Perioada de garanţie începe să decurgă de la data livrării produsului, respectiv de la data completării
certificatului de garanţie.
Art.7.2. Furnizorul răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea produselor livrate, în
conformitate cu prevederile din normele tehnice ale produsului. Răspunderea pentru viciile ascunse
este reglementată de dispoziţiile Codului Civil.
Art.7.3. Beneficiarul este obligat să manipuleze, să depoziteze, să conserve, să folosească şi să
întreţină produsele conform prescripţiilor date de furnizor. Furnizorul nu răspunde pentru defectele
apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripţii de către beneficiar.
8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Părţile se obligă reciproc la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale.
Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor prevăzute în contract, părţile datorează daune interese în condiţiile legii şi ale
prezentului contract.
Art.8.1. Pentru întârzierea la plată a facturilor beneficiarul datorează penalităţi pentru fiecare zi de
întârziere de 0,03% din valoarea lor în lei rămasă neachitată, până la plata efectivă a contravalorii
facturilor. Penalităţile nu trebuie să depăşească suma datorată.
Art.8.2. În cazul în care furnizorul nu va livra produsele la termenul prevăzut în contract, va fi obligat
la plata penalităţilor de 0,03% din valoarea în lei a mărfii nelivrate la termen. Penalităţile se vor
calcula pentru fiecare zi de întârziere până la livrarea efectivă. Penalităţile nu trebuie să depăşească
suma datorată.
9. LITIGII
Art.9.1. Orice dispută in legatura cu incheierea, executarea si incetarea prezentului contract se va
solutiona prin mediere de către Centrul de Mediere de pe langa Camera de Comert si Industrie a
Municipiului Bucuresti. Părţile contractante vor soluţiona pe cale amiabilă eventualele divergenţe
apărute în legătură cu încheierea şi executarea prezentului contract. Dacă acest lucru nu este posibil
părţile convin ca litigiul să fie dedus spre solutionare Arbitrajului de pe langă Camera de Comerţ şi
Industrie Bucuresti.
Art.9.2. In condițiile în care diferendul nu se soluționează prin procedura medierii, părțile se vor
adresa instanțelor de drept comun de la sediul achizitorului.
10. FORŢA MAJORĂ
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Art.10.1. În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră care să împiedice executarea parţială sau
integrală a contractului, partea contractantă va notifica celeilalte părţi apariţia cazului de forţă
majoră în termen de 24 ore şi va prezenta un certificat al autorităţilor competente, în termen de 5
zile de la aflarea situaţiei. Certificatul va fi vizat de Camera de Comerţ şi Industrie.
Art.10.2. În cazul în care forţa majoră durează mai mult de 20 de zile părţile vor analiza împreună şi
vor conveni de comun acord asupra posibilităţilor de continuare sau reziliere a contractului.
Art.10.3. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile legii.
11. CLAUZE SPECIALE
Art.11.1. În cazul livrării produselor ce formează obiectul prezentului contract, vânzătorul va asigura
odată cu produsul corespunzător, cartea tehnică şi instrucţiunile de exploatare şi întreţinere numai
acolo unde este cazul.
Art.11.2. Oricare dintre părţi poate proceda la denunţarea unilaterală a contractului în cazul în care
cealaltă parte nu-ţi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte necorespunzător.
Intenţia de a denunţa contractul va fi notificată celelilate părţi cu 15 zile înainte de data la care se
doreşte încetarea raporturilor contractuale, in conformitate cu dispozitiile art. 1552 Cod civil.
Partea care nu isi executa obligatia la termen este considerata de drept in intarziere, potrivit
prevederilor art. 1523 (1) Cod civil.
Art.11.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente şi
nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului (plata pretului, a
penalităţilor contractuale şi a daunelor interese).
Art.11.4. Orice modificare a clauzelor şi a prevederilor prezentului contract se va face în scris în baza
acordului părţilor semnatare prin acte adiţionale la contract.
12. DISPOZIŢII FINALE
Art.12.1. Contractul de furnizare, încheiat cu acordul părţilor, reprezintă instrument legal şi oficial
între părţi, consfinţind acordul acestora, potrivit dispoziţiilor art. 1270 Cod Civil.
Art. 12.2 Orice dispută in legătura cu încheierea, executarea si încetarea prezentului contract se va
soluționa prin mediere de către Centrul de Mediere de pe lângă Camera de Comerț si Industrie a
Municipiului București.”
12.3 Daca părțile nu reușesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita
ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești din București
Art.12.4. Orice modificare a clauzelor şi prevederilor prezentului contract se va efectua în scris, de
comun acord şi se va anexa prezentului contract.
Art.12.5. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele părţi.
Art.12.6. În cazul în care prezentul contract este semnat de către una dintre părţi, cealaltă parte se
obligă să semneze contractul şi să restituie un exemplar în termen de maxim 5 zile de la data
semnării acestuia de către prima parte. În caz contrar, contractul se va considera de la sine anulat,
fără nici o altă formalitate şi fără a incumba vreo obligaţie contractuală părţilor.
12.7 Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract.
12.8 În prezentul contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile
rămânând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate şi asumate.
12.8. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind orice alte obligații asumate
prin contract.
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Semnatarii prezentului contract declara ca detin toate imputernicirile si autorizarile legale si
statutare pentru semnarea prezentului contract, iar semnatura lor este recunoscuta de catre
societatea in numele si pentru care semneaza, fiind pe deplin legala si opozabila.
Prezentul contract şi anexa s-au redactat şi semnat in două exemplare, ambele cu valoare de
original, câte unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR,

BENEFICIAR,

Data: ___/ ____/ 2018

Data: ___/ ____/ 2018

………………………….

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA
BUCUREȘTI SA
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ANEXA NR. 1
La contractul de furnizare nr. _____ din ___________

Nr.
crt

Denumire produs

Cantitate

U/M

Pret
unitar
(lei, fără
TVA)

Valoare
(lei, fără
TVA)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total (lei, fără TVA)
TVA
Total (lei, cu TVA)

FURNIZOR,

BENEFICIAR,

Data: ___/ ____/ 2018

Data: ___/ ____/ 2018

………………………..

COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA
BUCUREȘTI SA
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