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CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

In baza:
- Legii nr. 98 privind achizitiile publice, cu modificarile ~ i completari le ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr 395/20 16 pentru aprobarea Noremlor metodo logice de ap li care a prevederilo r
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98 privind achizitiil e
publice, cu modificarile ~i comp letarile ulterioare;
- Raportu l procedurii de atribuire nr. . . ... ...... . ...... . ........ .\'nregistrat la Sanator iul de Pneumoftiziologie
Geoagiu
s-a lncheiat prezentul contract de furnizare de produse, lntre
SANATORJUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU , cu sediul in oc. Geoagiu, str. Sanatoriu lu i, nr.8.
j ud . Hunedoara, telefon/ fax 0254248884/0254248968, cod fi scal 5069258, cont trezorerie RO 96 TREZ
3705069XXXOOl340, Trezoreria Orastie, reprezentata prin Ee. Plesa - Popescu Letitia Mire la - Manager ,in
calitate de promitent-achizitor, pe de o parte

Si
Str. _ __ _ ___ , Nr. _ _, Sector/judet
SC _ __ cu sediul in
_ _ _ _ __ _ _ telefon/fax _ _ __ __ I _ _____, lnmatriculata la Registrul Comertului cu
numaru l J_J_ _I __, cod fiscal RO
, cont trezorerie
, TREZORERIA
,
reprezentata
prin
dna/dl
director
general,
in calitate de
- - -----Furn izor, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b) achizitor ~i furnizor - partile contractante, a~a cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul care va fi platit furni zorului de catre ach izitor, In baza contractu lui , pentru
lndep linirea integrala ~ i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) produse - bunurile pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e) scrvicii -servicii aferente livrarii produselor, respective activitati le legate de fumizarea produse lor, cum
ar ti transportul,sau orice a lte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
t) origine- locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci ciind prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamb lare majora ~ i esentiala a componentelor rezulta un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristici le sale de baza, prin scop sau prin
utilitate, de cornponentele sa le. Originea produselor ~i serviciilor poate fi distincta de nationalitatea
fumizorului ;
g) termenii comerciali de livrare vor ti interpretati conform JNCOTERMS 2000 - Camera
lnternationala de Comer\ (CIC);
h) forta majora - un eveniment mai presus de controlu l partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul lncheierii contractu lui ~i care face imposibila executarea
~i , respectiv, lndep linirea contractu lui ; sunt considerate asemenea evenirnente: razboaie, revolutii ,
incendii , inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaust iva ci enuntiativa. Nu este cons iderat forta rnajora un evenirnent
asemenea celor de mai sus care, tara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti ;
i) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. lnterpretare
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvinte le la forma singular vor include forma de
plural ~i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termen ul "zi'' ori "zile" sau orice referire la zi le reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica In mod
diferit

4.1- Obiectul prezentului contract ii const1tu1e furnizarea la destinatia finala (Farmacia Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Geoagiu), de produse farmaceutice (CPV 33600000-6), in conformitate cu obligatiile
asumate de fumizor prin prezentul contract.
5. Pretul contractului si modalitati de plata
5.1 - Pretul convenit pentru lndeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate platibil furnizorului de
catre achizitor conform anexei, este de
lei, la care se adauga
lei TV A.
5.2 - Preturile unitare In lei specificate, au fost determinate in conformitate cu prevederile documentatiei de
atribuire, parte integranta a acordului-cadru.
5.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor ce fac obiectul prezentului contract catre fumizor in
termen de 60 de zile de la receptia acestora fara obiectiuni in baza facturii depuse de catre furnizor.
6. Durata contractului
6.1- Contractul intra in vigoare dupa semnarea acestuia de catre ambele parti

~i

este valabil piina la

7. Executarea contractului
7.l- Executarea contractului incepe dupa semnarea lui de ambele parti.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
Documentele justificative ale contractului sunt:
../
../
../

propunerea tehnica si propunerea financiara;
alte anexe la contract.
Caiet de sarcini

9. Obligatiile principale ale furnizorului
9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1 - Furnizorul se obliga sa fumizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea
tehnica.
9.2 - Furnizorul se obliga sa fumizeze produsele in graficul de livrare prezentat in propunerea tehnica, anexa la
contract.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
I 0.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
l 0.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul prod use Ior catre furnizor in termen de 60 de zile de la data
primirii facturii, respectiv data primirii produselor.
I 0.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul contractual, atunci furnizorul are dreptul de a sista
livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a
platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, fumizorul va relua livrarea produselor in eel mai scurt
timp posibil.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.l- in cazul In care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu isi indeplineste obligatiile de livrare, acesta are
obligatia de a plati ca penalitati, o suma echivalenta cu dobanda penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobanzii
de referinta plus 8 puncte procentuale din valoarea produselor nelivrate, pe zi de intarziere, calculate la
expirarea termenului limita prevazut in prezentul contract si pana la livrarea efectiva a produselor
11.2 - In cazul In care achizitorul nu i~i onoreaza obligatia de plata In termenul prevazut de art.5.3 , fumizorul
va putea pretinde ca penalitate, o suma echivalenta cu dobanda penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobanzii
de referinta plus 8 puncte procentuale din valoarea ramasa de platit a facturii fiscale pentru fiecare zi de
intarziere.
I 1.3 - Contractul pate ti reziliat de oricare dintre parti, oricand pe perioada derularii contractului, in cazul in
care una dintre parti, in mod culpabil si repetat, nu isi poate indeplini obligatiile asumate conform prezentului

contract, dupa transmiterea unei notificari prealabile cu 15 zile inainte de data la care aceasta isi produce
efecte.

13. Receptie, inspectii si teste
13.1- Receptia va fi calitativa si cantitativa si are drept scop verificarea conformitatii produselor livrate cu
prevederile propunerii tehnice si cu cerintele caietului de sarcini.
13.2- Se va efectua la sediul beneficiarului in prezenta reprezentantului furnizorului , cu respectarea normelor
legale in vigoare, ocazie cu care se va intocmi documentul de receptie , in baza urmatoarelor documente:
-factura fiscala
-avizul de expeditie
-ce11ificat de calitate, certificat de conformitate
-certificat de analiza
13.3- Neconformitatea calitativa a produselor livrate si receptionate va putea ti constatata in orice moment din
interiorul termenului de valabi litate al acestora si indiferent de perioada de valabilitate a contractului, daca
respectiva neconformitate calitativa nu putea fi constatata la momentul livrarii.
13.4- Produsele necorespunzatoare vor fi inlocuite in termen de 48 ore de la data reclamarii.
13.5- Daca vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa II respinga,
iar furni zorul are obligatia de a 'inlocui produsele neconforme, ftira a modifica pretu l contractului
13.6- In situatia depasirii termenului de livrare prevazut mai sus , achizitorul are dreptul de a aplica penalitati
confom1 prevederilor din acordul-cadru si contractul subsecvent.
13.7 - Fumizorul este singurul responsabil pentru calitatea produselor livrate.
13.8 - Prevederile acestui articol nu 'ii vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantii lor sau a altor
obligatii prevazute In contract.
14. Ambalare si marcare
14.1- Furnizorul are obligatia de a ambala, daca este cazul, produsele pentru ca acestea sa reziste fara limitare la
manipularea dura in timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatii
care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la
destinatia finala.
14.2 -Ambalajele , utilajele, recipientele folosite in sectorul farmaceutic trebuie sa tie avizate san itar.
14.3- Ambalaje le destinate sectorului farm aceutic se folosesc in perfecta stare, curate, dezinfectate sau
sterilizate dupa caz.
14.4 -Ambalarea se va face conform prevederilor speciticate in standardele pentru fiecare produs.
14.5- La tabletaj ambalarea sa fie obligatoriu in blistere nu in cutii pentru pastrarea normelor igienice in
distribuirea lor in spital.
15. Livrarea si documentele care insotesc produsele
15.l -Livrarea produselor se va face pe baza comenzilior ferm e ale achizitorului, in tennen de maxim 72 ore de
la lansarea acesteia.
15.2- Pentru nelivrarea cantitatiilor dintr-o comanda in mod repetat se va retine contravaloatea garantiei de
buna executie.
15.3- La livrare, medicamentele vor fi insotite de certificate de garantie, precum si de documente de certificate a
calitatii , conform dispozitiilor legale in vigoare.
15.4 - Conditia de livrare: farmacia spitalului (Sanatoriu l de Pneumoftiziologie Geoagi u)
15.5 -Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost li vrate se face dupa receptia la locul stabilit,
prin semnarea de primire tara obiectiuni a facturii tiscale.
15.6- Livrarea produselor se considera 'incheiata In mornentul In care toate prevederil e clauzelor de receptie a
produselor sunt lndep linite, data livrarii efective fiind data semnarii documentelor de receptie .
15.7 -Livrarea produselor se va face integral conform comen zii transmise.
16. Termenul de valabilitate al produselor
16.1 - Furn izorul garanteaza ca produsul livrat In baza contractu lui subsecvent este nou, nefolosit
parte dintr-un proces de retragere/rechemare din fannaci i sau alte locuri de distributie.
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nu a facut

16.2- Furnizoru l garanteaza ca toate produsele livrate nu vor avea nici un defect ~i ca acestea se pot utiliza in
conditii le prevazute \'n propunerea tehnica ~i caietul de sarcin i.
16.3- Termenul de valabilitate al med icamente lor achizition ate este de eel putin 12 luni de la data livrar ii .
17. Ajustarea pretului contractului
I 7.1 - Pretul se ajusteaza raportat la CANAMED
PN = PY x PMAXAC/ PMAXIC unde:
PN = Pretul nou (actualizat);
PY = Pretul initial (care nu mai poate ti mentinut) ;
PMAXIC = pret maximal publicat in CA NAMED la data lirnita de depunere a ofertelor;
PMAXAC = pret maximal publicat in CAN AM ED la data so licitarii de actua li zare
Ofertantul este obligat sa precizeze in oferta tinanciara si pretul cu ridicata maximal cu doua zecimal e
publicat in CANAMED la data ofertarii produselor.

J7.2 - Pentru medicamentele de uz uman eliberate fara prescriptie rnedicala, se accepta ajustarea pretului
respectand urrnatoarea formula:
Pa=( Pcm x Po) I Pei, unde
Pa= pret ajustat;
Pcm= pret unitar producator rnoditicat;
Po = pret unitar ofertat conform acord-cadru
Pei= pret producator initial valabil la data licitatiei

17.3 -Pretti! ajustat In conditiile prevazute la a lin . l 7. l nu va depa~i pretul de decontare reglernentat conform
prevederilor legale \'n vigoare.

18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Fu rni zorul are obligatia de a \'ndeplini contractu l subsecvent de furnizare produse conform
documentatiei de atribuire.
18.2 - Daca pe parcursul lndeplinirii contractului, furnizoru l se atla In irnposibilitatea respectarii termenului de
livrare, acesta are obligatia de a notitica ach izitorul lnainte de expirarea acestui termen, motivele care au
condus la nerespectarea termenului de livrare ~i propunerea unui nou termen ce va fi convenit, cu acordul
paqilor. In cazul In care se accepta prelungirea termenului de livrare, noul termen nu poate depa~i durata de
valabi litate a contractului subsecvent.
18.3 - Achizitorul l~i rezerva dreptul de a nu ti de acord cu lncheierea unui act aditional de decalare a
termenului de livrare, in conditia in care produsul care trebuie livrat este de extrema urgenta.
18.4 - Cu exceptia prevederilor art. 19 ~i in afara cazu lui \'n care achizitorul este de acord cu decalarea
termenelor de livrare conform art. 18.2, o 'intarziere In 'indep linirea contractului da dreptul achizitorului de a
so licita penalitati furnizorului conform art. 11.
19. Forta majorli
19. t - Forta majora este constatata de o autoritate cornpetenta.
19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de lndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada In care aceasta actioneaza.
19.3 - lndeplinirea contractului va ti suspendata In perioada de actiune a fortei rnajore, dar tara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor piina la aparitia acesteia.
19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notitica celeilalte parti, imediat ~ i in mod
comp let, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care ii stau la dispozitie In vederea limitarii consecintelor.
t 9.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 30 zile, tiecare paite
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti lncetarea de plin drept a prezentului contract, tara ca vreuna din pa11i
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
20. incetarea contractului

20.1 - Prezentu\ contract subsecvent lnceteaza de plin drept :
- la data mentionata la art. 6.1;
- prin acordul de vointa al partilor;
- In cazul In care una dintre pa11i este declarata In stare de incapacitate de plati sau a fost declan~ata
procedura de: dizolvare, li chidare ,faliment sau retragere a: autorizatie i de distributie, autorizatiei de punere
pe piata sau a autorizatiei de functionare
- prin denuntare unilatera\a de catre una dintre parti, ca urmare a nelndeplinirii sau lndeplinirii defectuoase a
ob ligatiilor contractuale de d\tre cealalta parte;
20.2 -

Prezentu l contract se reziliaza de plin drept, tara a mai fi necesara interventia unei instante
In cazul In care:

judecatore~ti ,

- una dintre paqi nu l~i lndepline~te ob ligatii le asumate prin prezentul contract;
- una dintre parti cesioneaza creantele nascute din prezentul contract Iara acordul celeilalte paqi;
- una dintre parti cesioneaza drepturile ~i obligatiile fara acord ul scris al celei lalte parti;
- In termen de 3 zile de la data transmiterii notificarii prin care una din parti aduce la cuno~tinta ce\ei lalte
piir1i ca nu ~i-a executat ori executa In mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin din prezentul
contract;
- m situatia In care se reziliaza acordul-cadru care a stat la baza lncheierii prezentului contract subsecvent;
- furnizorul a fost condamnat pentru o infraqiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva;
- furnizorul se atla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care
achizitorul o poate justifica;
- lmpotriva fumizorului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda,
coruptie, implicarea lntr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala In dauna intereselor
financiare ;
- in cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei ftnantari , furnizorul a fost
declarat culpabil de mcalcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;
- are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul furnizorului , cu exceptia situatiei In care asemenea modificari sunt lnregistrate intr-un
act aditional la prezentul contract;
- aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa lmpiedice executarea prezentului contract;
- furnizorul a intrat in faliment ca urmare a hotararii judecatoresti.

20.3 - Pa1tea care invoca o cauza de lncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti,
cu eel putin 3 zile lnainte de data la care lncetarea urmeaza sa- ~i produca efectele.
20.4 - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente lntre partile
contractante.
20.5 - Prevederile prezentului contract nu in latura raspunderea partii care In mod cu lpabil a cauzat incetarea
contractu lui .
20.6 - Prezentul contract inceteaza din momentul in care loturi le care fac obiectu l contractului vor ti
cuprinse in sistem ul centra lizat de achizitii de medicamente la nivel national , din momentul finalizarii
achizitiei publice si publicarea acestora pe site-ul Ministerului Sanatatii la nivel national.
21. Cesiunea
21.1 - Furnizoru l poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute din prezentul contract
numai cu acordul prealabil, exprimat In scris, al achizitorului.
21.2 - focalcarea prevederilor alin. (1) da dreptul achizitorului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II ,
reglementat de art 153 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civi l, contractul desfiintandu-se de plin drept, tara
punere In lntarziere, tara actiune in justitie ~i tara nicio alta formalitate prealabila.
22. Modi(icarea contractului:
22.1 - Parti le au dreptul pe perioada de valabilitate a contractului subsecvent de a conven i prin incheierea de
act aditional modificarea contractu lui in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/20 16.
23. Conflictul de interese

23.1 - Furnizorul nu are dreptul de a angaja, In scopul lndeplinirii prezentului contract de achizitie publica,
persoane fizice sau juridice care au fost implicate In procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor
depuse in cadrul aplicarii procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de eel putin 12 !uni
de la \'ncheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii acestuia.

24. Solutionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul ~i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice nelntelegere sau disputa care se poate ivi lntre ei In cadrul sau \'n legatura cu \'ndeplinirea contractului.
24.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizoml nu reu~esc sa rezolve In
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instantele
judecatore~ti competente din Romania.
25. Limba care guverneaza contractul
25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
Art.15 Legea aplicabila acordului cadru
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania
26. Comunicari
26.1 - (I) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sll. fie transmisa In
scris.
(2) Orice document scris trebuie lnregistrat atilt In momentul transmiterii cat ~i In momentul primirii.
26.2 - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii In scris a primirii
comun icarii.
27. Collfidentialitate:
27.1 - Partile se obliga ca, atilt pe durata prezentului contract subsecvent, cat ~i dupll. lncetarea acestuia, sa
pastreze confidentialitatea cu privire la toate informatiile dobandite pe perioada de valabilitate a prezentului
contract subsecvent, chiar daca acestea nu au fost In mod expres desemnate ca fiind confidentiale.
27.2 - Furnizorul va impune obligatia de confidentialitate personalului propriu care are acces la informatiile
confidentiale prin natura activitatii pe care o desta~oa ra.
27.3 - Tn cazul incalcarii obligatiei de pastrare a confidentialitatii, partea in culpa va raspunde in conformitate
cu prevederile legale In vigoare ~i va fi obligata sa repare, daca este cazul, prejudiciul direct sau indirect,
provocat partii vatamate.
28. Dispozitii finale
28.1 - fn situatia in care o clauzll. din prezentul contract subsecvent , devine nula sau inaplicabila, celelalte
clauze sau pll.rtile neafectate ale respectivei clauze i~i vor pastra valabilitatea ~i vor continua sll.-~i produca
efectele.
28.2 - Prezentul contract subsecvent se completeaza in interpretare ~i executare cu termenii ~i conditiile
acordului-cadru care preleveazll. asupra prezentului contract.
Partile au inteles sa incheie azi, .... ... .. ... ... ...... .. , prezentul contract in doua exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.
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Anexa la contract subsecvent nr. ____ - - - - - - - - - - - - -

Nr.
lot

DCI produs

UM

Concentratie

Cantitatc

Prct unitar

Valoare fara TV A

Valoarc fara TV A
TVA
Valoarc totala
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