CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
NR. ............../...................
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de
furnizare de produse, între
Art.1. PĂRŢILE
1. Autoritatea contractanta SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES, adresa : loc.Tulghes, nr.
342, jud.Harghita , cod fiscal : 4367728, cont RO32TREZ24F660601200402X, deschis la
Trezoreria Toplita
reprezentata prin Manager ..................................,
in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte ,
Și
2. S.C. ………………………… SRL, adresa Strada ………………………… tel :
…………………….. nr. Inregistrare ……………… cod fiscal : ………………. cont TREZ :
……………………………., reprezentat prin Administrator ……………………… , denumit în
continuare FURNIZOR,
Au convenit să încheie prezentul contract de furnizare ca urmare a aplicării procedurii de
SOLICITARE OFERTE prin intermediul SEAP , cu respectarea următoarelor clauze:
DEFINIŢII:
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract – actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți încheiat între o
autoritate contractantă în calitate de achizitor și un furnizor de produse în calitate de
furnizor.
b. achizitor și furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea denumite în prezentul
contract;
c. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin
contract;
d. produse - bunurile cuprinse pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze
achizitorului;
e. servicii – activitățile cuprinse în anexele la prezentul contract pe care furnizorul se obligă
să le presteze achizitorului;
f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care
face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe
naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligațiilor uneia din părți;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 FURNIZORUL se obligă să furnizeze o cantitate maxima estimata de materiale sanitare
conform anexei nr. 1, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.

ACHIZITORUL se obligă să achiziţioneze, şi să plătească preţul convenit pentru
îndeplinire contractului.
Art. 3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ
3.1. Preţul unitar convenit pentru furnizarea produselor prevăzute la Art. 2 din prezentul
contract este detaliat în anexa, exclusiv T.V.A și include transportul şi descărcarea la
destinatia finală. Valoarea totală a contractului este de ................ RON fără TVA.
Valoarea totală a contractului cu TVA inclus este de ................ RON.
3.2.
Preţul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului subsecvent.
3.3. FURNIZORUL este de acord ca plata să se facă în termen de maxim 60 de zile de la
data înregistrării de primire a facturii emise.
3.4. FURNIZORUL va emite câte o factură pentru fiecare comandă fermă scrisă, primită de
la ACHIZITOR.
3.5. ACHIZITORUL va efectua plăţile în lei (RON) către FURNIZOR în termenul
convenit.
3.6. În cazul în care ACHIZITORUL nu achită facturile în termenul convenit la art. 3.3.,
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 0,036% pe zi din suma neachitată.
3.7. În cazul în care FURNIZORUL nu respectă termenul prevăzut la art. 4.1.1 are obligaţia
de a plăti ca penalităţi 0,036% pe zi din valoarea produselor nelivrate fără TVA.
3.8. Dacă ACHIZITORUL nu onorează facturile în termen de 60 de zile, FURNIZORUL
are dreptul și de a sista livrarea produselor. Imediat ce ACHIZITORUL onorează
factura, FURNIZORUL va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
Art. 4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Obligaţiile FURNIZORULUI :
4.1.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de maxim 5 zile de la primirea
comenzii transmise de achizitor.
4.1.2. Furnizorul se obligă să menţină preţul produselor prezentate în propunerea financiară pe
toată perioada de derulare a contractului.
4.2. Obligaţiile ACHIZITORULUI :
4.2.1. ACHIZITORUL are obligaţia să plătească FURNIZORULUI preţul convenit pentru
îndeplinirea Contractului, în modalitatea şi termenul prevăzut prin prezentul Contract.
4.2.2. ACHIZITORUL are obligaţia să recepţioneze produsele livrate de FURNIZOR, dacă
acesta a respectat toate condiţiile de la pct. 4.1.
Art. 5. DURATA
5.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui.
5.2. Contractul subsecvent se încheie până la data de 31.12.2020
Art. 6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) contractul – forma scrisă a acordului de voinţă a părţilor contractului
b) caiet de sarcini
c) propunerea financiară
e) alte anexe la contract
Art.7. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
7.1. Nu se solicită constituirea garanției de bună execuție.
Art. 8 .RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE
8.1. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
8.2. - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cât si conditiile de îndeplinire a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul
contract.
2.2

(2)Achizitorul are obligatia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentantilor
sai împuterniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
8.3. - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face
la destinatia finala a produselor in cadrul Spitalului.
8.4. - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul
are dreptul sa îl respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b)de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor
tehnice.
8.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amânat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
8.6. - Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii
garantiilor sau altor obligatii prevazute în contract.
Art. 9. LIVRAREA PRODUSELOR ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC
9.1. (1) FURNIZORUL are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată în baza
comenzilor transmise de ACHIZITOR.
(2) FURNIZORUL are obligaţia de a respecta :
- termenul de livrare stabilit de 5 zile după primirea comenzilor, convenit prin contract.
9.2. La expedierea produselor, FURNIZORUL are obligaţia de a transmite
ACHIZITORULUI, următoarele documente care însoţesc produsele:
a) factura fiscală
b) declaratie de conformitate
9.3. Certificarea de către ACHIZITOR a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total
se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de FURNIZOR pentru livrare (factură fiscală)
9.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor 8.1. – 8.3.
Art.10. PERIOADA DE VALABILITATE ŞI ÎNLOCUIREA PRODUSELOR
10 .1. Dacă în momentul recepţiei produselor, termenul de valabilitate rămas al acestora este
mai mic de 80% din perioada totală de valabilitate, ACHIZITORUL poate respinge
produsele în cauză.
10 .2. FURNIZORUL are obligaţia de a avea în depozitele sale o cantitate cel puţin egală cu
cantitatea de produse ce trebuie livrate într-o perioadă de 1 luna.
Art.11. CALITATEA PRODUSELOR
11.1. FURNIZORUL are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt
conforme cu specificaţiile tehnice şi fără nici un viciu ascuns, ca sunt conform cu
propunerea tehnica prezentată.
11.2. ACHIZITORUL are dreptul de a notifica imediat FURNIZORULUI, în scris, orice
plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu calitatea produselor.
11.5. La primirea unei astfel de notificări FURNIZORUL are obligaţia de a înlocui produsul
în 48 de ore sau într-o perioadă convenită de comun acord între părţi, fără costuri
suplimentare pentru ACHIZITOR şi de a solicita testarea produselor în prezenţa sa în
conformitate cu punctul 8.3.
11.6. Dacă FURNIZORUL, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, ACHIZITORUL are dreptul de a achiziţiona produsele din altă
sursă fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care ACHIZITORUL le
poate avea faţă de FURNIZOR prin contract.
Art.12. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

12.1. ACHIZITORUL plăteşte FURNIZORULUI valoarea cantităţii comandate şi
recepţionate, la preţurile din propunerea financiară, anexă la contract.
12.2. Preţul ferm în lei (RON) se aplică în situaţia contractelor cu durată de îndeplinire mai
mică sau egală cu 12 luni.
Art.13. AMENDAMENTE
13.1 Nu vor fi acceptate decât produsele cu parametrii tehnici menţionati de către FURNIZOR
în propunerea tehnică. Dacă FURNIZORUL nu mai poate livra produsele conform ofertei
sale este obligat să anunţe imediat ACHIZITORUL iar contractul incetează de drept fără
a mai fi necesară notificarea între părţi.
Art. 14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) una dintre părţi nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la Art. 3. şi Art. 4.
Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă
efectele;
b) atunci când părţile de comun acord solicită încetarea efectelor contractului printr-o
notificare care va cuprinde acordul părţilor si condiţiile în care se va realiza aceasta;
c) conform Art.20. – “Forţa Majoră”
d) achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract subsecvent,
printr-o notificare scrisă, fără nici o compensație, de la data încheierii contractelor
subsecvente, acordurilor-cadru de către Ministerul Sănătății, în calitate de unitate
centralizată de achiziții. În acest caz furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contractul subsecvent îndeplinită până la data
denunțării unilaterale a prezentului contract.
Art. 15. FORŢA MAJORĂ
15.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de
executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine
în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
15.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecinţelor lui şi să notifice celeilalte părţi producerea evenimentului şi la
cererea acesteia, să o dovedească, în termen de 7 zile.
Forţa majoră se probează conform prevederilor legale.
15.3. Suportarea pagubelor cauzate de cazurile de forţă majoră se face potrivit dreptului
comun.
Art. 16. CESIUNEA
16.1. Cesiunea este permisa doar in ceea ce priveste creantele de plata nascute din contract,
obligatiile nascute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate
și asumate initial.
Art.17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1. ACHIZITORUL şi FURNIZORUL vor face 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.
17.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale ACHIZITORUL şi
FURNIZORUL nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul
va fi depus judecării de către instanţele judecătoreşti din raza de domiciliu al
achizitorului.
Art. 18. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
18.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 19. CLAUZE FINALE
19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
19.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor
19.4. Orice notificare sau altă comunicare pe care este obligată sau autorizată o parte să o
trimită celeilalte părţi, va fi trimisă prin curier, poştă, prin transmisie fax sau prin e-mail.
Nici o notificare, aprobare, acceptare, renunţare, consimţământ sau altă comunicare
făcută de ACHIZITOR sau FURNIZOR nu va fi valabilă decât dacă va fi făcută în scris
şi semnată din partea expeditorului.
Art. 20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract a fost semnat astăzi .................................., într-un număr de 2 exemplare,
fiecare având un număr de 6 file (inclusiv anexa care constituie parte integrantă a prezentului
contract), câte un exemplar pentru fiecare parte.
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