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secundar).
bb)Vaarea contractului subsecvent— este calculată pe baza cantităţilor care fac

obiectul acestuia şi a preţurilor unitare ofertate (în urma reluării competiţei) exprimate
în Iei/litru fără TVA. din care se deduce dicountul procentual.

cc) Valoarea facturii — reprezintă suma lunară plătită Furnizorului de către Achizitor ca
echivalent al contraprestaţiei sale.

dd) Zile — zile calendaristice, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres că sunt zile
lucrătoare.

3. INTERPRETARE
3.1 În prezentul contract subsecvent, cu excepţia unei prevederi contrare exprese,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru
este permis de context.
3.2 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul acord-cadru
centralizat, respectiv contractul subsecvent.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
4.1 Obiectul contractului subsecvent îl reprezintă furnizarea produselor motorină, benzină
pe bază de carduri pentru combustibili, fără plată în numerar, în condiţiile prevăzute de
Acordul cadru centralizat nr. 1562/CNf08.02.2021.
4.2 Furnizorul se obligă să livreze cardurile pentru combustibili la adresa/adresele de
livrare indicate de utilizatori în conformitate cu obligaţiile asumate prin documentele
prevăzute la art. 5.1.
4.3 Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele prevăzute la pct. 4.1 şi să plătească
preţul convenit în prezentul contract subsecvent.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1 Documentele contractului subsecvent sunt:
a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare — Anexa nr. 1;
b) Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din
perioada de evaluare — Anexa nr. 2;
c) Garanţia de bună execuţie, dacă este cazul — Anexa nr. 3 (după constituire);
d) Formular emitere card OMV PETROM — Anexa nr. 4;
9) Date identificare Client — Anexa nr. 5.
5.2 Documentele menţionate la art. 5.1. sunt părţi integrante ale contractului subsecvent.
În caz de ambiguitate sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi interpretate în ordinea
mai sus menţionată.
5.3. În cazul în care, pe parcursul indepiinirii contractului subsecvent, se constată faptul că
anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor
prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.
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6.1. Valoarea estimată a contractului subsecvent stabilit în baza preţurilor ofertate dincrlg
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