Contract de furnizare
or.

----

1 P ARTILE CONTRACTANTE
in temeiul LEGII Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice si a HOTARARII Nr. 395/2016 din 2 iunie
2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse prin procedura de achizitie
Negociere fara publicare prealabila
intre
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 32 TREZ 24F660601200402X,
Trezoreria Orastie, reprezentata prin Ee. Plesa - Popescu Letitia Mirela - Manager ,in calitate de promitent-achizitor, pe de o
parte

si

2.

cu sediul in
Tel.
numar de inmatriculare
cod fiscal
reprezentatii
prin
TREZORERIA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, in calitate de furnizor, pe de altii parte.

Fax
cont (trezorerie)
______-,
functia

2. Definitii
2.1. - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. achizitor ~i furnizor - piiftile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de· catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, ma~inile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livriirii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor, cum
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, ~i
orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul 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 bazii, prin
scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor ~i serviciilor poate fi distinctii
de nationalitatea furnizorului.
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil ~i inevitabil, care nu
putea fi previizut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila executarea ~i,
respectiv, indeplinirea. 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 forµ majora un
eveniment asemenea ceJor de mai sus care, rara a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din piifti;
i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interl?retare
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 oric.e referire la zile reprezintii zile calep.ciaristice daca nu se specifica in mod
diferit.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda si sa livreze, pe baza de comanda ferma, produsele
adjudecate prin procedura de Negociere fara publicare prealabila din data de
Lot : - - - - 4.2. - Produsele vor fi furnizat~, respectiv vandute ~i livrate in termenele de livrare ~i valabilitate ~i in perioada
aratatii in Caietul de Sarcini parte a Documentatiei de Atribuire asumata de furnizor ..
4.3 - Furnizorul se obliga sa respecte toate prevederile Caietului de Sarcini . De asemenea, clauzele continute in
oferta Furnizorului privitoare la Propunerea tehnica ~i Propunerea financiara devin parte integrantii a prezentului
contract ~i sunt asumate ferro de Furnizor prin sernnarea prezentului contract.
4.4. - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere ~i sa plateasca pretul convenit in prezentul
contract.

4.5. - Achizitorul i# rezerva dreptul s(l modijice cantita/ile ardtate in contract in funcfie de necesita/ile sale #
de bugetul alocat.

5. Pretul contractului
5 .1. - ( 1) Preµil contractului, respectiv preµil produselor livrate
Nr.
Lot

Denumire

CPV

Cant.
hue.

~i

al serviciilor accesorii prestate, este:
PU, lei fara
TVA

Val., lei fara
TVA

Val., lei cu
TVA

TOTALPECPV
(2) Valoarea totala al contractului este
lei fara TVA, respectiv _ _ _ _ _ lei cu TVA, avand ca sursa
de finantare: venituri proprii /program national de sanatate
6. Durata contractului
6.1. Contractul incepe la data de _ _ _ _ _ ~i inceteaza la data de _ _ _ _ __
7. Executarea contractului
7 .1. - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului, care fac parte integranta din prezentul contract, sunt:
a) documentatia de atribuire si caietul de sarcini care este parte integranta din aceasta;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara;
c) instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie.
8.2 - in cazul in care; pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente -ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de
sarcmt.
9. Caracterul confidential al contractului
9.1 - (1) 0 parte contractanta nu are dreptul, rara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in
· · -- - indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt
scop decat acela de a-~i indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential ~i
se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
9 .2 - 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost ohtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea
dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
10. Obligatiile principale ale furnizorului
10.1. - Furnizorul se obliga sa livre:z;e achizitorului produsele ~i cantitatea previizute in contract.
10.2. - Furnizorul se obiiga sa furnizeze produsele la standardele de calitate prezentate in propunerea tehnica la
sediul achizitorului.
10.3. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termen de eel mult 2 zile lucratoare de la primirea
comenzilor.
10.4. - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu produsele achizitionate; ~i
b) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
10.5. - In cazul in care in perioada contractuala fumizorul nu va avea posibilitatea furnizarii produsului contractat,
acesta se obliga ca in acelasi termen sa furnizeze un produs cu acelea~i caracteristici tehnice, la acelasi pret cu
produsul contractat.
10.6. - In situatia in care fumizorul nu va livra in termenul contractual produsul contractat sau un alt produs cu
acelea~i caracteristici tehnice, achizitorul are dreptul sa achizitioneze produsul contractat sau un alt produs cu
acelea~i caracteristici tehnice de li:t un_tert,. notificand in acest sens furnizorul intr-un termen prealabil de 24 ore, iar
furnizorul va avea obligatia de a plati achizitorului eventuala diferenta de pret rezultata. Aceasta din urma achizitie
se va realiza printr-o alta procedura de achizitie.

11. Obligapile principale ale achizitorului
11.1 Achizitorul isi rezerva dreptul de a comanda produsele ofertate in functie de necesitate si de alocatiile
bugetare.
11.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sli cumpere ~i sa plateasca pretul convenit in prezentul
contract.
11.3 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
11.4 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre fumizor in termen de maxim 60 zile de la primirea
facturii si de la receptia produselor. De asemenea, achizitorul se obliga sa plateasca factura primita numai in limita
creditelor bugetare alocate in acest sens.
12. Sancpuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. - in cazul in care fumizorul nu reu~e~te sa-~i indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din valoarea prestatiei neonorate (valoarea produselor cuprinse in comanda, nelivrate la termen),
penalitati, care vor fi calculate conform Cap. III din Legea 72/2013. Cuantumul penalitatilor nu poate depa~i
valoarea debitului restant.
12.2. - in cazul in care achizitorul nu i~i onoreaza obligatiile de plata in termenul convenit la pct.11.3, atunci
acestuia ii sunt aplicabile prevederile Cap.III din Legea nr.72/2013. Cuantumul penalitatilor nu poate depa~i valoarea
debitului restant.
·
12.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre plifti, in mod culpabil ~i
repetat, da dreptul pliftii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune-interese.
12.4. Nelivrarea produselor la termenµl stabilit ~i conform conditiilor solicitate da dreptul achizitorului de a
considera contractul de drept reziliat fara interventia instantei ~i cu notificarea prealabila a fumizorului cu 5 zile
inainte devine, ca ~i Caietul de sarcini in integralitatea Jui, parte integranta a prezentului contract.
12.5. - Achizitorul i~i rezervli dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisli adresata
fumizorului, flirli nicio compensatie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia in conditiile Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificlirile ~i completarile ulterioare, cu conditia
ca aceasta renuntare sli nu prejudicieze sau sli afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru fumizor. in acest
caz, fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la
·
data denuntfu'ii unilaterale a contractului.

13. Ambalare ~i marcare
13.2. - (1) Fumizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, f'ara limitare, la
manipularea dura din timpul transportului, tranzitului ~i expunerii la temperaturi extreme, la soare ~i la precipitatiile
care ar putea sli aparli in timpul transportului ~i depozitlirii in aer liber, in a~a fel incat sa ajungli in buna stare la
destinatia finala.
(2) in cazul ambalarii greutatilor ~i volumelor in cutii, fumizorul va Jua in considerare, unde este cazul, distanta
mare panli la destinatia finala a produselor ~i absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.
13.3. - Ambalarea, marcarea ~i documentatia din interiotul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele ce
vor ft special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare. Cerintele suplimentare, daca apar, vor ft
notiftcate de achizitor fumizorului in scris, devenind astfel parte a contractului ~i deci obligatorii pentru fumizor.
13.4. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum ~i toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti
de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea, achizitorului.
14. incepere, finalizare, intarzieri
14.1 - in cazul in care fumizorul sufera intarzieri ~i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
achizitorului, pliftile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de fumizare a produselor; ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adliuga la pretul contractului.
14.2 - (1) Fumizarea produselor in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acesteia prevazutli a ft
terminatli intr-o perioadli stabilita in acordul-cadru sau contractul subsecvent, trebuie ftnalizate in termenul convenit
de parti.
(2) in cazul in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza fumizorului, sau
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin inclilcarea contractului de catre fumizor,
indreptatesc fumizorul de a solicita prelungirea perioadei de fumizare a produselor sau a oriclirei faze a acestora,
atunci pliftile vor revizui, de comun acord, perioada de fumizare ~i vor semna un act aditional.
14.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului fumizorul nu respecta termenele de livrare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de fumizare asumate se face cu
acordul partilor, prin act aditional.
14.4 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de fumizare, orice intarziere in
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati fumizorului.

15. Livrarea ~i documentele care insotesc produsele
15 .1. - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la sediul Sanatoriului de Pneurnoftiziologie Geoagiu in eel
rnult 2 zile lucratoare de la prirnirea cornenzii.
15.2. -(1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a cornunica, in scris, atat achizitorului, cat ~i, dupa
caz, societatii de asigurari datele de expediere, nurnarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de
incarcare ~i locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transrnite achizitorului documentele care insotesc produsele, respectiv:
a) factura fiscala;
b) certificat de calitate,
c) certificat de analiza,
d) prospect in lirnba rornana.
15.3. - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face dupa receptie, prin sernnarea de
prirnire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.4. - Livrarea produselor se considera incheiata in rnomentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de
receptie a produselor.
16. Receptie, inspectii ~i teste
16.1. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta ~i/sau de a testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificatiile din propunerea tehnica ~i din caietul de sarcini.
16.2. - (1) Inspectiile ~i testarile la care vor fi supuse produsele, precum ~i conditiile de trecere a receptiei
provizorii ~i a receptiei finale (calitative) sunt cele descrise in anexele la prezentul contract ~i vizeaza ambalarea,
prezentarea, transportul, marcarea ~i proprietatile organoleptice ale produselor livrate.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru
efectuarea receptiei, testelor ~i inspectiilor.
16.3. - Inspectiile ~i testele din cadrul receptiei provizorii ~i receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia
finala a produselor.
16.4. - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa ii
respinga, iar furnizorul are obligatia, f"ara a modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.
16.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa ~i, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat
datorita faptului ca produsele au fost inspectate ~i testate de furnizor, cu sau !ara participarea unui reprezentant al
achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
17. Asigurari
17 .1. - Furnizorul are obligatia de a asigura comp let produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau
deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare ~i livrare, in functie de termenul comercial de livrare
convenit.
18. Perioada de valabilitate acordata produselor
18 .1 . ( 1) Perioada de valabilitate acordata prod use Ior de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.
(2) Perioada de valabilitate a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea acestora la destinatia
final a.
(3) Perioada de valabilitate acordata produselor de catre promitentul-furnizor este cea stabilita conform
reglementarilor legale in vigoare, iar la livrare acest termen va fi de minim 18 !uni de la data livrarii Aceasta
perioada va fi notificata pe fiecare factura prin inscriptionarea seriei lotului si a perioadei de valabilitate a produsului
mentionat in factura.
18.2. -Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in
conformitate cu aceasta garantie.
18.3. - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in 2 zile lucratoare, f"ara
costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte
beneficiaza de o noua perioada de valabilitate care curge de la data inlocuirii produsului.
18.4. - Daca furnizorul, dupa ce a fost in~tiintat, nu reu~e~te sa inlocuiasca produsul in perioada convenita cu un
produs corespunzator, achizitorul are dreptul de a inlocui el insu~i produsul cu unul corespuzator pe cheltuiala
furnizorului ~i f"ara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de fumizor
prin contract.
19. Ajustarea pretului contractului
19 .1. - Pentru produse le livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele prevazute in prezentul contract.
19.2. - Pretul contractului ramane ferm pe toata perioada derularii contractului.

20. Amendamente
20.1. - Part:ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime
ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
20.2 - Part:ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act aditional, adaptarea
acelor clauze afectate de modificari ale legii.
21. Subcontractanti
21.1 - Fumizorul are obligatia, in cazul in care part:i din contract le subcontracteaza, de a obtine acordul autoritatii
contractante, respectiv de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in acelea~i conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Fumizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recuno~tere ale acestora, cat ~i contractele incheiate cu ace~tia se
constituie in anexe la contract.
21.3 - (1) Fumizorul este pe deplin raspunzator fa¢ de achizitor de modul in care el sau oricare dintre
subcontractanti i~i indeplinesc contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fa¢ de fumizor de modul in care i~i indepline~te partea sa din
contract.
(3) Fumizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca. ace~tia nu i~i indeplinesc partea lor
din contract.
21.4 - (1) Fumizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu ~i-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schhnba pretul contractului ~i va fi notificata .achizitorului.
(2) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, ace~tia
transmit certificatele ~i alte document~ necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere ~i a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare part:ii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
21.5 - (1) Achizitorul va putea efectua plati corespunzatoare part:iilpart:ilor din contract indeplinite de catre
subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~tia solicita, pentru produsele fumizate contractantului potrivit
contractului dintre contractant ~i subcontractant, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura
contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i-au exprimat optiunea in acest sens.
(2) in sensul alin. (1), subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre
achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand.prestatia acestqra este
confirmata prin documente agreate de toate cele 3 part:i, respectiv achizitor, furnizor ~i subcontractant sau de
achizitor ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, fumizorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor
asumate de subcontractant.
22. Conflictul de interese
22.1. - Contractantul 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 luni de la
incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.
23. Cesiunea
23 .1 - Fumizorul are dreptul sa cesioneze total sau part:ial prezentul acord-cadru ~i contractele subsecvente incheiate
in baza sa, doar in conformitate cu prevederile art. 221, alin. (1), lit. d, pct. (2) din Legea nr. 98/2016, avand
obligatia de a notifica achizitorul in acest sens.
23.2 - Cesiunea nu va exonera fumizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii .asumate
prin contract.
24. incetarea contractului
24.1 - Prezentul contract de fumizare va inceta automat daca in termen de 5 zile de la data primirii comenzii
fumizorul nu a demarat fumizarea produselor in cauza.
24.2 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/instante
judecatorest, in cazul in care una din parti:
a) nu isi executa sau isi executa in mod necorespunzator obligatiile prevazute in prezentul contract;
b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare/faliment inainte de
inceperea executarii prezentului contract;
c) cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract, in alte conditii decat cele prevazute in cuprinsul art. 24
al prezentului contract;
d) la maxim doua sesizari scrise privind nerespectarea de catre fumizor a obligatiilor asumate prin propunerea
tehnica (in special cele referitoare la calitatea produselor fumizate );
e) la incheierea duratei de valabilitate a contractului conform prevederilor art. 6 (sase);

24.3 Rezilierea contractului se va face printr-o notificare scrisa adresata furnizorului cu un preaviz de 5 zile de la
primirea notificarii.
24.4 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
24.5. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta la contractul subsecvent ~i la acordul cadru in baza caruia acesta a
fost incheiat printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, rara nici o compensatie, daca aceasta din urrna da
faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa nu afecteze dreptul la actiune sau despagubire
pentru furnizor. in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
24.6. in cazul in care apar modificari sau reglementari legislative care prevad o modalitate diferita de achizitionare
a oricarui produs ce face obiectul prezentului contract subsecvent, ori achizitorul urrneaza sa incheie contracte
subsecvente in baza acordurilor cadru incheiate de Ministerul Sanatatii, in calitate de unitate centralizata de achizitii
publice pentru oricare dintre produsele prezentului contract subsecvent, achizitorul va putea considera contractul de
drept reziliat, !ara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/instante judecatore~ti, cu notificarea prealabila a
furnizorului cu minim 5 zile inaintea rezilierii.

25. Forta majora
25 .1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
25.2 - Forta majora exonereaza pfiltile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.
25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar !ara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte plirti in terrnen de 10 zile
producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
25.5 - Partea contractanta care invocli forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 10 zile de la incetare.
25.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte paqi incetarea de plin drept a prezentului contract, f'ara ca vreuna din plirti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.
26. Solutionarea litigiilor
26.1 - Achizitorul ~i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilli, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
26.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i fumizorul 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 de la sediul achizitorului.
27. Limba care guverneaza contractul
27 .1. - Limba care guvemeaza contractul este limba romana.
28. Comunicari
28.1 - ( 1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transi:nisa in
scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat .atat in momenml transmiterii cat ~i in momentul primirii.
28.2 - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin fax sau e-mail cu conditia confirrnarii in scris a primirii
comunicarii.
29. Legea aplicabila contractului
29 .1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
29 .2 - Fumizorul va respecta ~i se va supune tuturor legilor ~i reglementarilor din Romania, precum ~i
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie ~i a Tribunalului de Prima lnstanta
~i se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, ~i salariatii
din teritoriu vor respecta ~i se vor supune de asemenea acelora~i legi ~i reglementari. Furnizorul va despagubi
achizitorul in cazul oricaror pretentii ~i actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de
catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum ~i
salariatii din teritoriu.

Partile au inteles sa incheie astazi, _ _ _ _ _ prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
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