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CONTRACT DE FURNIZARE

^,.......11.
din ....il.'P{, k/.F

' In temeiul Legii 9812016,privind achizitiile publice si Hotararea Guvernului 39512016 pentru

aprobarea Normelor iretodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizitie publica, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, Intre

2. Obiectul contractului
2.1. - Furnizorul se obligi sa ftxnizeze produsele conform anexei/anexelor la contraot in perioada /

perioadele convenite, in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.

Z.Z. - Achizitorul se obliga sa achizition"r., ,"rp"ctiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in

prezentul contract.

3. Pretul contractului
3.. i Pretul contractului, respectiv
l1t@ Iei, sau ,dupacaz

4. Durata contractului

pretul produselor livrate si al serviciilor acc.esorii prestate, este de 

-
r euro , la care se adauga #-OJ lei TVA.

4.1 . - Durata orezentului contract
data de \4 , n, ha 1-

la data de l?'P (? %l? pana la

4.2. - Prezentul contract
prelungire cu act aditional.

sa produca Yl,n-aolh , cu posibilitate de

5. Executarea contractului
5.1. - Executarea contracJului incepe dupd constituirea garanJiei bancare de bund execu{ie, dupa

caz,ladatade t|-;-'?"/f

6. Documentele contractului
6. l. - Documentele contractului sunt:

a) graficul de livrare;
b) acte adilionale, dac[ existd;
c) propunerea tehnicd Ei propunerea financiard;
d) caietul de sarcini;
e) alte anexe la contract.

7. Obligatiile principale ale furnizorului
7.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si / sau performantele prezentate in

propunerea tehnica.
7.2. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezental in propunerea tehnica,

anexat la contract.

" 1.3. - Fumizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror;

1.

\l

este de luni, incepand de

efecte la data de



' a. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau

utilajele folodite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, caietului de sarcini intocmit de

catre achizitor.
7.4 -Protectia muncii si alte atributii privind sanatatea si securitatea muncii (SSM), cu privire la

fumizarea produselor, intra in sarcina furnizorului'

8. Obligatiile principale ale achizitorului
8.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

8.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor / serviciilor catre fumizor in termenul convenit

in contract, in termen de pana la 60 zlle de la receptia produselor.

8.3. - Daca achizitorul nu onareaza facturile-in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite,

atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor pana la plata acestora. Imediat dupa ce achizitorul

isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timpposibil.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
9.1 - In cazul in 

"u.", 
din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate,

atunci achizitorul are,dieptul de a deduce din pretul contractului ramas de executat, ca penalitati, o cota

procentuala de 0,02 %o pe zi de intarziere, conform OUG nr. 50129 .05 .2013 .

9.2 -lncazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile prevazute in contract la termen, atunci acestuia

ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o cota procentuala de 0,02 o/o dinplata neefectuata, conform OUG

nr. 50129.05.2013.
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin

si repetat, da dreptul partii lezate de a considera

prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil

iontractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-

buna executie r- in termen de 
- 

zile de la

lnterese.
g.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata

fumizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu

prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, fumizorul are

dreptul de a pretinde numai piata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data

denuntarii unilaterale a contractului. 
.

10. Garanfia de buni executie a contractului
10.1. - (l) Furnizorul are obligalia de a 

-constitui 
garanlia de bund execulie a contractului in cuantum de

........ din valoarea contractului, fara TVA, in perioada convenitd in contract'

(2) Achizitorul are obligalia de a elibera garan\ia pentru participare gi de a emite ordinul de incepere a

contractului numai dupa cJ furnizorul a fbcut dovada constituirii garanfiei de bund execulie, unde esta cazul'

10.2. -Cuantumul garanliei de buni execufie a contractului reprezinti un procent din preful contractului

valabila pe perioada derularii contractului, constituita conform arr.40 din HG 39512016. in cont

RO2 1 TRE ZI 17 5OO6XXXOO 1 64 1, TREZOREzuA DOROHOI.

10.3. - Achizitorul are dreptul de a emite preten(ii asupra garaniiei de bund execulie, in limita prejudiciului

creat, dac6 furnizorul nu igi indeplinegte, nu isi executa, executa cu intirziere sau executa necorespunzator

obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garanliei de bund execuJie,

achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru furnizorului, preciz0nd totodat[ obligafiile care nu au fost

respectate.
fb.+ - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de

indeplinirea obligatiilor asumate.

10.5. - Garantia produselor este distinct[ de garanlia de buni execulie a contractului'

11. Receptie, insPeclii 9i teste
ll.l. - Achizitorul ,urr r"pr."Jntantul seu, are dreptul de a inspecta $i/sau de a testa produsele pentru a

verifica conformitat.u t,o, * ,p"cificafiile din anexa / anexele la contract si caietul de sarcini'

Ll.z. -Inspecfiile qi testele lu ,ur. vor fi supuse produsele din cadrul receptiei cantitative qi calitative se vor

face la destinatia finala a produselor. r :-rr^.--r ^.
11.3. - Dacd vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor, achizitorul are

dreptul s5 il resping d, iar fumiiorul are obligalia, fdrS a modifica preful contractului:

" 
a) de a inlocui produsele refuzate; sau

{fi;; i;;;#;;;Afic6tti;""rur" pentru ca produsele sd corespundi specificafiilor lor tehnice'



!/

11.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa gi, daci este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau

amdnat datorite faptului c[ prodgsele au fost inspectate gi testate de fumizor, cu sau frrd participarea unui

reprezentant al achizitonrlui, anterior liwdrii acestora la destinatia finala.

ff.S. - Prevederile clauzelor l1.l - ll.3 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii

garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.

12. Ambalare gi marcare
12.1. - (1) Furnizorul are obligaJia de a ambala produsele pentru ca acestea sd facd fafd, ftrd limitare, la

manipularea durd din timpul transporturlui, tranzitului qi expunerii la temperaturi extreme, la soare 9i la

precipitaliile care ar put"u ra apara in timpul transportului gi depozitirii in aer liber, in aqa fel incAt sd ajungd

in bund stare la destinafia finald.,
(2) in cazul ambaldrii greutifilor qi volumelor in formd de cutii furnizorul va lua in considerare, unde este

cazul, distanla mare pana la destinalia finald a produselor qi absenla facilitSlilor de manipulare grea in toate

punctele de tranzit.
12.2. - Ambalarea, marcarea qi documentafia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict

cerin{ele ce vor fi special prevdzute in contract, inclusiv cerinfele suplimentare.

12.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum qi toate materialele necesare in vederea

protec{iei coletelor (paleti de lemn, foi de prolecfie, etc.) r[m6n in proprietatea achizitorului qi intra in pretul

produselor.

13. Livrarea si documentele care insotesc produsele
13.1. - Fumizorul are obligalia de a livra produsele la destinatia finali indicati de achizitor, respectdnd:

a) datele din graficul de livrare; qi

b) termenul comercial (livrare) stabilit, ambele convenite prin contract, dupd primirea ordinului de

incepere.
13.2. - f. La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizilorului, cat si,

dupa caz,societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea,

locul de incarcare si locul de descarcare.

-2.Laexpediere, furnizorul va prezenta achizitorului documentele care insotesc produsele:

a) factura fiscald;
b) avizul de expedilie;
c) certificatul de origine;
d) certificatul de inspectie;
e) certificatul de calitate; declaratie de conformitate;
{) certificatul de garanlie;
g) certificat sanitar - veterinar ( unde este cazul )
13.3. - Certificarea de cdtre achizitor a faptului cd produsele au fost livrate parfial sau total, se face dupi

instaiare gi/sau dupd receplie, prin semnaria de primire de cdtre reprezenlantul autorizat al acestuia, pe

documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4. - Livrarea produseloi se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile

clauzelor de receptie a produselor.

14. Asigurari
14.1 -Fumizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate, prin contract impotriva pierderii

sau deteriorarii neprevazutelafabricare, tiansport, depozitare si liware, in functie de termenul comercial de

livrare.

15. Servicii
15.1. - pe l6ngd furnizarea efectivd a produselor furnizorul are obligatia de a presta 9i serviciile aferente

furnizdrii produselor, frri a modifica preful contractului.

15.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca

aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligaiie de garantie asumata prin contract. Transportul

procluselor se asigura de fumizor, - costul transportului intrand in sarcina sa'

16. Perioada de garantie acordate produselor
16.1. - Furnizorul are ob-ligatiu d. u garunta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de

ultima generatie si incorpor:e aza toate imbunatatiiile recente in proiectare -si structura materialelor' De

asenrenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun

J;f""i "r rr-ur" a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si / sau

materialul sunt cerute in mod expres de caffe achizitor ) ori oricarei alte actiuni sau omisiuni a fumizorului si

ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
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L6.2. - (l)Perioada de garan{ie (termenul de valabilitate) acordatii produselor / serviciilor, de cdtre furnizor
este cea declarati./solicitata in prgpunerea tehnic5/caietul de sarcini.

(2) Perioada de garanli6 a produselor incepe cu data recepfiei efectuate dupi livrarea qi instalarea acestora la

destina{ia finali.
16.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plAngere sau reclamatie ce

apare in conformitate cu aceasti garantie.
16.4. - La primirea unei astfel de notificiri, furnizorul are obligalia de a remedia defecliunea sau de a

inlocfui produsul in perioada conveniti, ftr[ costuri suplimentare pentru achizitor.
Produsele care, in timpul perioadei de garanfie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o noud

perioadi de garanlie care curge de la data inlocuirii produsului.
16.5. - Dacd fumizorul, dupd ce a fost inqtiinlat, nu reu$e$te sd remedieze defectul in perioada convenitd,

achizitorul are dreptul de a lua'mdsuri de remediere pe riscul qi pe cheltuiala furnizorului qi ftrd a aduce

niciun prejudiciu oricdror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fatd de furnizor prin contract.

17. Modaliteti de platd
17.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre furnizor in termen de 60 zile de la data in care a fost

emisa factura/recepti a produsel or. prin Trezorerie.

1 8. Actualizarea pretului contractului
18.1. - Pentru prodrisele livrate gi pentru serviciile prestate, pldlile datorate de achizitor furnizorului sunt

cele declarate in contract si anexa la contract; pretul ramane neschimbat pe toata perioada derularii

contractului.

19. Amendamente
19.1. - Pe4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act adilional, numai incazttl apariliei unor circumstanie care lezeazd interesele comerciale

legitime ale acestora gi care nu au putut fi prev6zute la data incheierii contractului.

20. intdrzieri in indeplinirea contractului
20.1. - Furnizorul are obligaJia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in

graficul de livrare, anexa la contract.
20.2. - Dacd pe parcursul indeplinit'ii contractului furnizorul nu respectd graficul de livrare sau de prestare a

serviciilor, acesta are obligalia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de

furnizarc asumate in graficul de livrare se face cu acordul pe{ilor, prin act adilional.
20.3. - In afara caiului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

21 . Penaliteti, daune-interese
21.1. - in cazul in iare, din vina sa exclusivi, furnizorul nu reugegte sd iqi indeplineascd obligaliile asumate

prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pre;ul contractului, ca penalititi, o cotd procentuald de

0,02 o/o pe zi de intarziere, conform OUG nr. 50129.05.2013.

21.2, - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei

previzute la clauza 17.1, acesta are obligafia de a pldti, ca penalit5li, o cota procentualS de 0,02 o/o pe zi din

plata neefectuatd.

22. Gesiunea
22.1. - Fumizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina,

in prealabil, acordul scris al achizitorului.
22,2. -Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii

asumate prin contract.

23. Fofta majore
23.1. - Forla majord este constatatd de o autoritate competentS'

23.2. - Forfa majord exonereaz6 pe4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd. : r:-.--;:i.;:-:fu;;li#.; 
contractului ua fi suspendatd in perioada de acfiune a forfei majore, dar fdrd a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau pirfilor pdnd la aparilia acesteia'
.?3.4. - partea contractantd care invocd fo4a majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat 9i in

mocl,,complet, producerea acesteia Ei de a 
-lua 

orice mdsuri care ii stau la dispozitrie in vederea limitdrii

consecin{elor.
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23.5. - 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 parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fata ca vreuna

dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24. lncetarea contractu I ui
24.1. Contractul poate inceta in urmatoarele cazuri:

- prin,acordul scris al ambelor parti;
- prin denuntarea unilaterala de catre achizitor, cu un preaviz de l5 zile calendaristice, fara penalitati si fara

invocarea vreunui motiv;
- prin reziliere, cu un preaviz de 30 zile calendaristice, daca partile nu isi indeplinesc obligatiile prevazute in

contract; i
- in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara si faliment a prestatorului.

25. Solutionarea litigiilor
25.1. - Achizitorul qi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilS, prin tratative

directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea

contractului.
25.2. - Dacd, dupd l5 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i furnizorul nu reuqesc sd rezolve

in mod amiabil o divergentr6 contractuald, fi""u." poate solicita ca disputa s[ se solutioneze fte prin arbitraj la

Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instanlele judecdtoreqti din Romania.

26. Limba care guverneaza contractul
26.1. - Limba care guverneazd contractul este limba romdn6.

27. Comuniciri
27.1. - (1) Orice comunicare intre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie

transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuib inregistrat atdt in momentul transmiterii, cAt qi in momentul primirii.

27.2. - Comunic6rile dintre pdr[i se pot face gi prin telefon, telegrami, telex, fax sau email, cu conditia

confirmirii in scris a primirii comunic[rii.

28. Legea aplicabild contractului
28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din^R^omdnia.

v

Partile au inteles sa incheie astazi

unul pentru fiecare parte.

ACIJIZITOR

, prezentul contract in doua exemplare, cate
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S.C. STRY}(ER{

SPITALUL MUN
MANAGER,

OHOI,

DR. VAMW EMI

SEF SERVICIU APROVIZIONARE,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. HONCERIU MIHAELA, 

/
\

CONSILIER JURIDIC,
rr. ARSENt ufiWBRIEL,

INTOCMIT,

'lA
Mihai Red4A
Director General
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Director Financiar
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Ec. LEONTESCU DUMITRU.
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