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Contract de servicii de medicina muncii

Preambul

in terneiul Legii Nr. 9812016 din 19 mai 2016 privind achiziliile publice cu modificarile si completarile

ulterioare gi a Hotdrdrii de Guvern Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizijie publicS/acordului-cadru din Legea nr.

9812016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract.

1. Partile
1.1 COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, Sector 1, Str. Caraiman,

nr. 33A., telefon/fax 02112244122, CUI 23410107, Cont IBAN RO 17TRE270124660271XXXXX, deschis la

Trezoreria Sector 7, reprezentata prin Director Executiv Iuliana Livia Gornes, in calitate de achizitor, pe de o

pade

qi

1.2 S.C.ANDIMED S.R.L, cu sediul in Bucuresti,sector 6, Str. Dezrobirii, Nr.42, te1.0723.497,278,

inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J/40550312003, CUI l53865l2,cont IBAN
RO91TR827065069XXX006497, deschis la Sector 6, si/sau in contul IBAN nr.

RO74BRDE44lSV206252l44l0, deschis la B.R.D, prin representant legal Dna. Dr. Cristina Grigoropol, in

calitate de administrator, denumit in prezentul contract, prestator

2. Definilii
2.1 - in prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretafi astfel:

a. contract - reprezintS prezentul contract qi toate Anexele sale.

b. achizitor ;i prestator - pdrlile contraotante, aga oum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. prelul contractului - pre{ul pl[tibil prestatorului de cdtre achizitor,inbaza contractului, pentru indeplinirea

integralS qi corespunzdloare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d.servicii - activitdti a cdror prestare fac obiect al contractului;

e. procluse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele

la prezentul contract qi pe care prestatorul are obliga{ia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform

contractului;

f , forla majord - un eveniment mai presus de controlul pa(ilor, care nu se datoreazd greqelii sau vinei acestora,

care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea qi, respectiv,

indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolulii, incendii, inunda{ii sau

orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
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exhaustivl ci enunciativd. Nu este considerat for|d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, lird
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligafiilor uneia din pdrli;

.j, zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3.^ Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma

de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - TerrnentJl"zi" sau "zile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in

rnod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligi sb presteze "servicii de rnedicina muncii (incheierea dosarului rnedical de medicina
muncii, fisei de aptitudine, raport de informare salariata insarcinata) si personal autorizat conform ofertei anexa

la contract, in perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obliga{iile asumate prin prezentul contract.

4.2. Ritmicitatea seriviciilor privind incheierea dosarului medical de rnedicina muncii, fisei de aptitudine,

raport informare salariata insarcinata, in conformitate cu prevederile legale, vor fi atestate de Procesele Verbale
pentru servicii de medicina muncii in care sunt specificate: data, tipul operatiei, mentiuni/perioada, numele

reprezentarrtului beneficiarului si al titularului,precum si semnaturile.Nerespectarea prevederilor legale in
derularea contractului duce la nulitatea acestuia.

4.3 - Achizitorul se obliga sd plateascd prelul convenit irr prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Prelul contractului
5.1 - Pentru serviciile stipulate [a punctul.4.l.
5.2 - Prelul pentru indeplinirea contractului, plStibil prestatorului de catre achizitor este 3?.{'XX} lei (neplatitor

de TVA ,reprezentand .$"{J{X} }*i {xr*grl*titol"qte'}'\';\}/l*n* .

6. Duratu contractului
6.1 - Prezentul contract intrd in vigoare ladata semndrii acestuia de cdtre ambele plrli contractante, iar durata

acestuia este pana la .51.12":{i d-a.

6.2 -Durata prezentului contract poate fi prelungita, prin act aditional, cu acordulambelor parti, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare la data incheierii acestuia, conform art. 165 din Hotararea nr. 39512016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
pu bl icalacordu lui-cadru.

7, Execularea contractului
7.1 - Executarea contractuluiincepe de ladata semnarii de catre ambele parti.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) acte aditionale, dacd exist[;
b) propunerea tehnico-fi nanciar[;

c) rir:talitr achiritie dircctit atrihuita trr" llA.i;".1. .t.ii.''.i<)i
d) caict dc :;arrini

9. Obligaliile principale ale prestatorului
9.1 - Prestatorul se obliga si presteze serviciile la standardele qi sau performanfele prezentate in propunerea

tehnic6, anexd la contract.
9.2- Prestatorul va informa si solicita achizitorului sa fie create conditiile necesare pentru indeplinirea
sarcinilor ce revin din prezentul contract.

9.3- Prestatorul se obligS s[ presteze serviciile pe perioada derularii contractului.
9.4- Prestatorul se obliga s[ despagubeascd achizitorul impotriva oricdror:



i) reclarnalii gi ac!iuni in justifie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectualS (brevete,

nume, m6rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau

iri legatura cu produsele achizilionate, qi

ii)daune-int.r*r., costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia situaliei in care o astfel de

incalcare rezultddin respectarea caietului de sarcini intocn-rit de cdtre achizitor.

10. Obligaliile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul este obligat sa creeze conditile necesare
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pentru prestarea serviciilor de servicii de medicina

10.2 - Achizitorul se obligi sd recep(ioneze serviciile prestate prin proces verbal in termenul convenit in

contract.

10.4 - Dac6 achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, furnizorul

are dreptul de a sista prestarea serviciilor qi de a beneficia de reactualizarea surnei de platd la nivelul

corespulz6tor zilei de efectuare a plafii. Imediat ce achizitorulonoreazd factura, prestatorulva relua prestarea

serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

10.5 - In mod obligatoriu, pentru a fi decontate, facturile vor fi insotite de documente jusitificative referitoare

la executarea serviciilor.

11, Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obliga|iilor

11.1 - in caiul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte s6-gi execute obliga{iile asumate prin

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre{ul contractului, ca penalita{i, o sumd echivalentd cu

o cotS procentuald de 0.05% din pre{ul contractului ramas neexecutat.

ll.2 -in cazulin care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei ptevazuta

la pct.10.3, atunci acesta are obliga{ia de a pl[ti, ca penalitili, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald de

O.OS"l, din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p6(i, in mod culpabil 9i

repetat, d6 dreptul pdr[iilezatede a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-interese.

i.q - Achizilorui igi rezerva dreptul de a renunfa oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresat[

furnizorului, f6rd nici o compensa[ie, dacd acesta din urmS dd faliment, cu condilia ca aceastd anulare sd nu

prejudicieze sau sd afectezeireptut la acfiune sau despdgubire pentru furnizor. in acest caz, furnizorul are

breptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru parteadin contract indeplinitd pdnd la data denunldrii

unilaterale a contractului.

Clauze speciJice

12. Alte resposabilitdli ale prestatorului

12.1 -(1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul qi

promtitudinea cuvenite angajamentulni asumat qi in conformitate cu propunerea sa tehnicd.

(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,

instalaliite, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivd cerute de 9i pentru

contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod

rezonabil din contract.

lZ.Z - prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu{ia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare

convenit. Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate,

c6t qi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului'

13. Alte responsabilitdli ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se oblig[ sd pund la dispozilia prestatorului orice facilit6li gi/sau informalii pe care acesta

le-a cerut in propunerea tehnicS gi pe care le considera necesare indeplinirii contractului.



14. Receplie Si verificdri

14.l - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu

prevederile din propunerea tehnicd qi din caietul de sarcini'

l4.Z - Verificaiile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are

obligalia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentanlilor sdi imputernici(i pentru acest scop.

15. incepere, finalizare, tdArzieri, sistare

15.1 - (1) prestatorul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurl posibil de la primirea

ordinului de incepere a contractului.

(2) in ca)ul in care prestatorul suferd intArzieri qi/sau suportl costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului par'{ile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, qi

b) iotalul cheltuielilor aferente, dac[ este cazul, care se vor adauga la prelul contractului'

l'S.Z - (1) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora prevazutb a fi

ternrinata intr-o perioad[ stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de pa(i, termen

care se calculeazb.de la data inceperii prestdrii serviciilor.

(2Sin cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau

ii; atte circumstanle neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incalcarea contractului de

c[tre prestator,

irrdrepta{esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora,

atunci par{ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi vor semna un act adilional.

15.3 - DacE pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are

obliga{ia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modiflcarea datei/perioadelor de prestare asurnate

in graficul de prestare se face cu acordul pa(ilor, prin act adilional.

15.4 - in afara'cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice int6rziere

in irrdeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitali prestatorului.

1 6, Aj ustarea prel ul ui conlractul ui
16.1 - pentru serviciile prestate, plalile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea

financiard, anexd la contract.

16.2 - Prejul contractului nu se actualizeazd.

17. Amendumente

17,l - Parlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act adi{ional, numai in cazul apariliei unor circumstan{e care lezeazd interesele comerciale

legitirne ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.

18. Forla majord
18.1 - Forla majord este constatatd de o autoritate competent[.

18.2 - For{a majord exonereazd par(ile contractante de indeplinirea obliga{iilor asurnate prin prezentul contract,

pe toatl perioada in care aceasta aclioneazd.

18.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo(ei majore, dar lEr[ a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau p[r!ilor p6nd la aparilia acesteia.

18.4 - Partea contractantd care invocd forla rnajord are obligafia de a notifica celeilalte p6r{i, imediat qi irr mod

complet, producerea acesteia gi sd ia orice m5suri care ii stau la dispozilie in vederea limit6rii consecintelor.

18.5 - Daca forfa major6 actioneazd, sau se estimeazi ca va acfiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare parte

va avea dreptul sb notifice celeilalte pa(i incetarea de drept a prezentului contract, 13rd ca vreuna din parli sE

poatd pretindd celeilalte daune-interese.

19. Incetarea contractului
19.1 - Prezentul contract inceteazd de drept: prin ajungerea la termen



19.2 - Contractul poate inceta gi in urmdtoarele cazuri:

- prin acordul de voin!6 al pirfilor;

- prin rezilierea de cdtre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzdtor a

obligaliilor asumate prin prezentul contract, de c[tre cealaltd parte, cu notificare prealabila de 15 zile a pd(ii

in culpS;

20. Sol ulionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolvape cale amiabilS, prin tratative directe,

orice neitr{elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea contractului.

20.2 - Dac6, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi prestatorul nu reuqesc sd

rezolve in mod amiabil o divergenlb contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solu{ioneze de cdtre

instanlele j udecatoreqti competente.

21. Limba care guverneazd contractul

2l.l - Limba care guvern eazd contractul este limba romdn6.

22. Comunicdri

22.1 - (l) Orice comunicare intre p[rfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie transmisd

in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii c6t qi in rnomentul primirii.

22.2 - Cornunic[rile intre pdrfi se pot face qi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu condi{ia confirmdrii

in scris a primirii comunicdrii.

23. Legea aplicabild contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Pa(ile au inteles sd incheie azi 2.05.2019 prezentul contract in doud exemplare, cAte unul pentru fiecare

pafie.

Caraiman
Prestator,

S.C.ANDIMED S.R.L

Dr.

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
Florentina lalayt
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Avizat pentru legalitate,

Consilier Juridic

Constantin Marasescu

Serviciu Achizitii Publice,Relatii Mass-Media,Secretariat

Consilier Superior
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