(Autoritate contractantii ACHIZITOR)
Nr.......... Data .............. .

(FURNIZOR)
Nr .............. Data ......... ..

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

In baza:
- Legii nr. 98 privind achizitiile publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Hotararii Guvemului 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 ~i comp letarile ulterioare;
- Raportul procedurii de atribuire nr. . .......................... Jnregistrat la Sanatoriul de Pneumoftiziologie
Geoagiu
s-a lncheiat prezentul contract de furnizare de produse, lntre

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU , cu sediul in oc. Geoagiu, str. Sanatoriului, nr.8,
jud. Hunedoara, telefon/fax 0254248884/0254248968, cod fiscal 5069258, cont trezorerie RO 96 TREZ
3705069XXX001340, Trezoreria Orastie, reprezentata prin Ee. Plesa - Popescu Letitia Mirela - Manager ,in
calitate de promitent-achizitor, pe de o parte
Si
SC
cu sediul in
Str.
, Nr. _ _, Sector/judet
_ _ _ _ _ _ _ _ telefon/fax _ _ _ _ _ _
, mmatriculata la Registrul Comertului cu
numarul J_/_ _/_ _, cod fiscal RO
, cont trezorerie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, TREZORERIA
_________, reprezentata prin dna/dl
- director general, in calitate de
Furnizor, 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 - paqile contractante, a~a cum sunt acestea denumite In prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul care va ti platit furnizorului de catre achizitor, tn baza contractului, pentru
1ndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) produse - bunurile pe care fumizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului ;
e) servicii -servicii aferente Jivrarii produselor, respective activitatile legate de furnizarea produselor, cum
ar ti transportul,sau orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f) origine- Jocul unde produsele au fost realizate, fabricate . Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora ~i esentiala a componentelor rezulta un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor ~i serviciilor poate ti distincta de nationalitatea
furnizorului ;
g) termenii comerciali de livrare vor ti interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera
lntemationala de Comert (CIC);
h) forta majorii - un evenirnent mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea ti prevazut la momentul lncheierii contractului ~i care face imposibila executarea
~i, respectiv, tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, tara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din paqi;
i) zi - zi calendaristica; an - 365 de zi le.
3. Interpretare
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.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zi le reprezinta zi le calendaristice daca nu se specifica In mod
diferit

4. Obiectul contractului
4.1- Obiectul prezentului contract ii constituie furnizarea la destinatia finala (Farrnacia Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Geoagiu), de produse farmaceutice (CPV 33600000-6), in conforrnitate cu obligatiile
asumate de fumizor prin prezentul contract.
5. Pretul contractului si modalitati de plata
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate platibil furnizorului de
lei, la care se adauga
lei TV A.
catre achizitor conform anexei, este de
5.2 - Preturile unitare in lei specificate, au fost determinate in conforrnitate cu prevederile documentatiei de
atribuire, parte integranta a acordului-cadru.
5.3 - Achizitoru\ se obliga sa plateasca pretul produselor ce fac obiectul prezentului contract catre furnizor in
terrnen 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 sernnarea acestuia de catre ambele parti

~i

este valabil pana la

7. Executarea contractului
7.1- Executarea contractului incepe dup!i semnarea lui de arnbele pil.rti.
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 - Fumizorul se obliga sa furnizeze prod use le 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
10.1 -Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in tennenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 60 de zile de la data
primirii facturii , respectiv data prirnirii produselor.
10.3 - 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, furnizorul va relua livrarea produselor in eel mai scurt
timp posibil.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilli a obligatiilor
11.1- in cazul in care, din vina sa exclusiva, fumizorul 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 terrnenului 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 , furnizorul
va putea pretinde ca penalitate, o suma echivalenta cu dobanda penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobanzii

16. Termenul de valabilitate al produselor
16.1- Furnizorul garanteazll ell produsul livrat In baza contractului subsecvent este nou, nefolosit ~i nu a facut
parte dintr-un proces de retragere/rechemare din farmacii sau alte locuri de distributie.
16.2- Fumizorul garanteazll ell toate produsele livrate nu vor avea nici un defect ~i ell acestea se pot utiliza in
conditiile prevllzute in propunerea tehnicll ~i caietul de sarcini.
16.3- Termenul de valabilitate al medicamentelor achizitionate este de eel putin 12 luni de la data livrarii.
17. Ajustarea pretului contractului
Nu se accepta ajustarea pretului.
18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Furnizoru\ are obligatia de a indeplini contractul subsecvent de furnizare produse conform
documentatiei de atribuire.
18.2 - Dacll pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul se aflll m imposibilitatea respectllrii termenului de
livrare, acesta are obligatia de a notifica achizitorul mainte de expirarea acestui termen , motivele care au
condus la nerespectarea termenului de livrare ~i propunerea unui nou termen ce va fi convenit, cu acordul
pllqilor. in cazul in care se acceptll prelungirea termenului de livrare, noul termen nu poate depll~i durata de
valabilitate a contractului subsecvent.
18.3 - Achizitorul l~i rezervll dreptul de a nu fi de acord cu mcheierea 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. l 9 ~i In afara cazului in care achizitorul este de acord cu decalarea
termenelor de livrare conform art. 18.2, o lntarziere in mdeplinirea contractului dll dreptul achizitorului de a
solicita penalitllti furnizorului conform art. 11.
19. Forta majora
19.1 - Forta majorll este constatatll de o autoritate competentll.
19.2 - Forta majorll exonereazll pllqile contractante de lndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toatll perioada in care aceasta actioneazll.
19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatll In perioada de actiune a foqei majore, dar £lira a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pllqilor panll la aparitia acesteia.
19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pllqi, imediat ~i In mod
complet, producerea acesteia ~i sll ia orice masuri care Ii stau la dispozitie in vederea limitllrii consecintelor.
19.5 - Dacll forta majorll actioneaza sau se estimeazll ell va actiona o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte
va avea dreptul sll notifice celeilalte pllqi incetarea de plin drept a prezentului contract, flirll ca vreuna din pllrti
sll poatll pretinde celeilalte daune-interese.
20. incetarea contractului
20.1 - Prezentul contract subsecvent lnceteazll de plin drept :
- la data mentionatll la art. 6.1 ;
- prin acordul de vointa al partilor;
- In cazul in care una dintre pllrti este declaratll in stare de incapacitate de plllti sau a fost declan~atll
procedura de: dizolvare, lichidare ,faliment sau retragere a: autorizatiei de distributie, autorizatiei de punere
pe piata sau a autorizatiei de functionare
- prin denuntare unilateralll de clltre una dintre pllqi, ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a
obligatiilor contractuale de clltre cealaltll parte;
20.2 -

Prezentul contract se reziliazll de plin drept, filrll a mai fi necesarll interventia unei instante
in cazul In care:

judeclltore~ti,

- una dintre pllrti nu i~i indepline~te obligatiile asumate prin prezentul contract;
- una dintre pllrti cesioneazll creantele nllscute din prezentul contract filrll acordul celeilalte pllqi;
- una dintre pllrti cesioneazll drepturile ~i obligatiile filrll acordul scris al celeilalte pllrti;
- In termen de 3 zile de la data transmiterii notificllrii prin care una din pllrti aduce la cuno~tinta celeilalte
paqi ell nu ~i-a executat ori executll in mod necorespunzlltor oricare dintre obligatiile ce-i revin din prezentul
contract;
- ill situatia In care se reziliazll acordul-cadru care a stat la baza incheierii prezentului contract subsecvent;

- furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotariire
j udecatoreasca definiti va;
- fumizorul se afla in culpa profesionala grava ce poate ti dovedita prin orice mijloc de proba pe care
achizitorul o poate justifica;
- impotriva fumizorului a fost pronuntata o hotariire aviind autoritate de lucru judecat cu privire la frauda,
coruptie, irnplicarea intr-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 finantari, furnizorul a fost
declarat culpabil de incalcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;
- are loc orice modificare organizationala care implica o schirnbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul fumizorului , cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un
act aditional la prezentul contract;
- aparitia oricarei alte incapacitati legate care sa impiedice executarea prezentului contract;
- fumizorul a intrat in faliment ca urmare a hotariirii judecatoresti.

20.3 - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti,
cu eel putin 3 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-~i produca efectele.
20.4 - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
20.5 - Prevederile prezentului contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
20.6 - Prezentul contract inceteaza din momentul in care loturile care fac obiectul contractului vor fi
cuprinse in sistemul centralizat 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 - Fumizorul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute din prezentul contract
numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al achizitorului.
21.2 - incalcarea prevederilor alin. (I) da dreptul achizitorului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II,
reglementat de art 153 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, contractul desfiintiindu-se de plin drept, tara
punere in intiirziere, tara actiune in justitie ~i tara nicio alta formalitate prealabila.
22. Modificarea contractului:
22.1 - Partile au dreptul pe perioada de valabilitate a contractului subsecvent de a conveni prin incheierea de
act aditional modificarea contractului in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016.

23. Contlictul de interese
23 .1 - Fumizorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii 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 incheierea 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 neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
24.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul 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 guvemeaza contractul este limba romiina.
Arll5 Legea aplicabila acordului cadru
Contractul va ti interpretat conform legilor din Romania
26. Comunicari
26.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
sens.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul prirnirii.
26.2 - Comunicarile intre paqi se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirrnarii in scris a primirii
comunicarii.
27. Confidentialitate:

27.1 - Partile se obliga ca, atat pe durata prezentului contract subsecvent, cat ~i dupa lncetarea acestuia, sa
pastreze confidentialitatea cu privire la toate inforrnatiile 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 irnpune obligatia de confidentialitate personalului propriu care are acces la inforrnatiile
confidentiale prin natura activitatii pe care o desfa~oara.
27.3 - In cazul lncalcarii obligatiei de pastrare a confidentialitatii, partea in culpa va raspunde in conforrnitate
cu prevederile legale in vigoare ~i va ti obligata sa repare, daca este cazul, prejudiciul direct sau indirect,
provocat partii vatamate.
28. Dispozitii finale
28.1 - in situatia in care o clauza din prezentul contract subsecvent , devine nula sau inaplicabila, celelalte
clauze sau partile neafectate ale respectivei clauze \'~i vor pastra valabilitatea ~i vor continua sa-~i produca
efectele.
28.2 - Prezentul contract subsecvent se completeaza in interpretare ~i executare cu terrnenii ~i conditiile
acordului-cadru care preleveaza asupra prezentului contract.

Paqile au inteles sa incheie azi, ....... .. .............. , prezentul contract in doua exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.
Promitent-achizitor

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Promitent- furnizor

S.C. _ _ _ _ _ _ S.R.L.

Reprezentat prin,

Anexa la contract subsecvent nr. - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - -

Nr.
lot

DCI produs

Concentratie

UM

Cantitate

Pret unitar

Valoare fara TV A

Valoare fara TVA
TVA
Valoare totala

Promitent-achizitor
Sanatori ul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Promitent- furnizor
S.C. - - - -- -- S.R.L.

