CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. 52/02.09.2021
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 98 /2016 privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
Între
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 BUCUREȘTI, cu sediul în București,
bd. Poligrafiei, nr. 4, sector 1, tel. 021.9960, fax: 0213193254, cod fiscal 4602068, cont nr.
RO02TREZ70124670220XXXXX deschis la Trezoreria Sector , reprezentată legal prin Director
General – Sorina Oancea, în calitate de Achizitor,,
şi
LUKOIL ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Strada Siriului nr. 20, Corp A, sector 1, telefon
021/232.82.13, fax 021/232.82.64, număr de înmatriculare J40/4469/1998, cod de înregistrare fiscală
RO10547022, capital social 399.450.140 ron, cont RO28TREZ7005069XXX001019, deschis la
Trezoreria Mun. Bucureşti, reprezentată prin dl. Anatolie Zolotco, Director Comercial, în calitate de
furnizor, pe de altă parte,a intervenit prezentul contract
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii 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 esenţială 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 şi serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
i. 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 contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare. Termenul
exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la
expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a
realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui
termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legata, o duminica sau o sambata, termenul
se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare; an – 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia 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 dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. – Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea, respectiv cumpărarea de „Servicii de
furnizare carburanti pe baza de carduri” prin staţiile de distribuţie ale furnizorului, prin utilizarea
card-urilor de credit, în perioada convenită în prezentul contract.
4.2 - Vânzarea – cumpărarea se efectuează prin alimentarea cu carburanti pe baza de carduri a
autovehiculelor achizitorului de către persoanele împuternicite ale acestuia, în staţiile de distribuţie
ale furnizorului.
4.3 –Preţul de achiziţie al carburantului este cel valabil în staţiile de distribuţie carburant ale
furnizorului, în momentul alimentării autovehiculului.
4.4 – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de
58,196.50 lei fara TVA la care se adaugă T.V.A. 11,057.34 lei, de unde rezultă în cuantum suma de
69,253.84 lei cu TVA
4,63 lei fără TVA/litru Motorina euro 5 x 11650 litri Total = 53,939.50 lei fără TVA.
4,73 lei fără TVA/litru Benzina fara Plumb C.O 95 x 900 litri Total = 4,257.00 lei fără TVA

5. Durata contractului
5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de ultima parte şi încetează a-şi produce efectele
odată cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către ambele părţi.
5.2. Prezentul contract încetează de drept să îşi mai producă efectele în situaţia în care este
cumpărată-vândută cantitatea maximă de carburant sau au fost epuizate fondurile estimate prevăzute
la art. 4.4.
6. Documentele contractului
6.1. Documentaţia de atribuire nr 32180 din 01.09.2021.
6.2. Propunerea tehnică, propunerea financiară din cadrul ofertei nr. 32250 din 02.09.2021
6.3. Lista staţiilor de distribuţie carburanţi a furnizorului (în care se menţionează adresa acestora şi
programul de lucru), anexa nr. 1.

7. Drepturile şi obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizor se obligă să furnizeze carburant (la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică) pe baza card-urilor în staţiile sale, în cadrul programului normal de funcţionare
al acestora.
7.2 – Furnizorul se obligă să pună la dispoziţia achizitorului documentele specifice necesare derulării
contractului.
7.3 - Furnizor are obligaţia de a permite accesul on-line pentru achizitorul, pe bază de parolă
încredinţată confidenţial, pentru ca acesta să poată verifica în timp real situaţia alimentărilor.
7.4 - Furnizor are obligaţia, ca în urma unei solicitări verbale, să blocheze în maxim 60 de minute
card-ul pentru care s-a emis o astfel de solicitare. Furnizor este răspunzător pentru nerespectarea
acestui termen şi implicit de prejudiciile pe care le poate suferi astfel achizitorul solicitant. Pentru a
fi valabilă solicitarea verbală de blocare a unui card, persoana solicitantă va trebui să enumere datele
sale de identificare, ale achizitorului, ale card-ului, precum şi parola dată de furnizor. Cererea
verbală trebuie confirmată şi în scris de către furnizor, în maxim 48 ore.
b) În cazul în care furnizorul nu primeşte în termenul precizat la 7.4 confirmarea scrisă acesta
poate debloca card-ul fără a se pretinde acestuia despăgubiri.
7.5 – În cazul în care un card este pierdut sau furat furnizor va proceda la anularea acestuia în
aceleaşi condiţii ca cele enumerate la 7.4.
7.6 – În cazul în care card-ul a fost furat/pierdut sau banda magnetică a acestuia s-a deteriorat,
furnizorul are obligaţia de a-l anula şi înlocui unul nou.
7.7 – Furnizorul se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor furnizate de achizitor pentru
emiterea card-urilor, precum şi a celor privind tranzacţiile efectuate cu acesta şi stocarea în sistem,
cu excepţia solicitărilor formulate de către autorităţile legal abilitate să aibă acces la aceste
informaţii.
7.8 – Furnizorul este exonerat de orice responsabilitate faţă de achizitor în cazul în care prepuşii
acestuia utilizează cardul(rile) în orice mod care ar crea prejudicii achizitorului.
Furnizorul este exonerat de orice responsabilitate în cazul în care nu a fost solicitat să
blocheze cardul(rile) respectiv(e) în condiţiile menţionate la art. 7.4, iar card(rile) respectiv(e)
este/sunt folosite de persoane neautorizate de achizitor şi/sau pentru alimentarea unor autovehicule
care nu aparţin achizitorului.
7.9 – Furnizorul se obligă să factureze lunar cantităţile de carburant alimentate, lunar, in ultima zi a
lunii.
7.10 – Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul 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 achizitor.
8. Drepturile şi obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să-şi instruiască prepuşii, care alimentează vehiculele pe baza card-urilor
emise, în legătură cu regulile şi condiţiile de utilizare a card-urilor astfel încât acestea să nu fie
pierdute, înstrăinate, furate sau deteriorate.

8.2 – Achizitorul are obligaţia de a notifica furnizorului, în scris, orice modificare a datelor sale de
identificare sau a celor privind parcul auto pentru care s-au emis card-urile.
8.3 – Achizitorul se obligă să achite contravaloarea noilor card-uri emise ca urmare a
furtului/pierderii sau deteriorării card-ului/lor emise iniţial.
8.4 - Achizitorul se obligă să achite facturile în maxim 30 de zile de la emiterea facturii.
8.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile in termenul convenit, atunci furnizorul are dreptul de a
sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua
livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea obligatiilor neaindeplinite. Valoarea
penalităţilor percepute nu poate depăşi valoarea sumei asupra căreia sunt calculate.
9.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate în termenul stabilit la art. 8.4, atunci furnizorul va percepe ca penalităţi o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală de 0,01 % pe zi din valoarea facturii neonorate. Valoarea penalităţilor
percepute nu poate depăşi valoarea sumei asupra căreia sunt calculate.
9.3 – 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.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
9.5 –Achizitorul înţelege că fără voia furnizorului pot exista defecţiuni tehnice temporare în
gestiunea aplicaţiei Cardurilor Corporative Lukoil, de maxim 1 oră, şi nu are nici un fel de pretenţii
decurgând din acest fapt.
Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
Nu este cazul.

11. Cesiunea
11.1 – Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
11.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
12. Forţa majoră
12.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

12.3 - 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.
12.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
12.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
12.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
13. Soluţionarea litigiilor
13.1 – Achizitorul şi furnizorul 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 legătură cu
îndeplinirea contractului.
13.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti din România.
14. Limba care guvernează contractul
14.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
15. Comunicări
15.1 - (1) Orice comunicare între părţi, 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.
15.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
16. Legea aplicabilă contractului
16.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
17. Modificarea contractului
17.1 – Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul părţilor prin act adiţional semnat de
reprezentanţii legali ai acestora.
18. Încetarea contractului
18.1 - (1) Prezentul contract încetează de drept:
- prin ajungerea la termen;
- prin atingerea pragului valoric prevăzut la art. 4.4;
- prin atingerea cantităţii maxime estimate prevăzută la art. 4.4;
- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri
în raport cu anumite praguri valorice

(2)Contractul poate înceta şi în următoarele cazuri, de plin drept, fara a mai fi necesara
interventia instantei judecatoresti:
- prin acordul de voinţă al părţilor;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă scrisă a
părţii în culpă cu 5 zile anterior datei la care rezilierea devine efectivă.
Toate anexele la care face trimitere prezentul contract fac parte integrantă din acesta.
Părţile au convenit să încheie azi 02.09.2021 prezentul contract, în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
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