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1. Pirfile contractului subsecvcnt
in temeiul Acoldului - Cadru nr. 6573 clin data de
subsecvent, incheiat

intre

09.09.2020, a intervenit prezentul contract

COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector 1, Str.
Carainran, ru'. 33A, telefbn/fax 02112244122, cod fiscal 23410107, Cont Iban
RO17TREZ70|24660271XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director
General - Mariana Mateeas in calitate de achizitor' gi denumita in continuare ,,Autolitatea
conttactantS", pe de o parte
si

SC NEED FARM SRL, cu sediul in Mun Ramnicu Valcea, Str. Luceafarului nr. 2,b|. A4, sc.A,
etaj 3, ap. 14,.Iudetul Valcea, tel 0733238032, inregistrata la Oficiul National al Registrului
Comeltului din Dambovita cu nr'. 138118612014, avand CUI 32998783, contul
RO86TREZ61L5069XXX10600, reprezentata legal plin Drondoe Victor Adrian, in calitate de
furnizor, pe de alta parle

2. Definifii
2.1inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfel:
a) contract - prezentul contract gi toate anexele sale,
b) uchiaitor Si.ffurnizor - pdr{ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) prelul contructttlui - pre{ul platibil prestatolului de cdtre achizitor, inbaza contractului, pentru
indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;
d) servi.cii - activitdti a cdror prestare face obiect al contractului;
e) procluse - consulnabile medicale cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract gi pe care
furnizorul are obliga{ia de a 1e furniza conlbnn contractului;
f) .forla nruiord - reprezintd o itlprejurare de origine extern6, cu caracter extraordinar, absolut
irnprevizibila gi inevitabilS, care se afld in afara contlolului oriclrei pdr'[i, cale nu se datoreazd
greqelii sau vinei acestol'a, qi care face imposibilS executarea gi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate aselnenea evenimente: rdzboaie, revolu(ii, incendii, inundalii sau
orice alte catastrofe naturale, restric{ii apdrute ca urrrare a unei carantine, embargou, enumeralea
nefiind exhaustivd, ci enunliativd. Nu este considerat for'{d major'5 un eveniment asemenea celor
de mai sus care, ftrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obliga{iilor uneia din parfi;
g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.
h) unndtoarele contracte subsecvente se atribuie prin reluarea competiliei in condiliile prevederilor
art. 150 din OUG 3412006 cu completdrile gi modificdrile ulterioare.
i) contractele subsecvente men{ionate la litera h se vol incheia numai pebaza solicitdrii transmise
de cdtre Promitentul Achizitor cdtre Promiten{ii Furni zori care vor prezenta propunerea financiard.
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3. hilerpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceplia unei prevecleri contrare, cuvintele la folma singular vor
include forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este pelmis de context.
3.2 Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se

specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul qi preful contractului subsecvent
4. 1. Furnizorul se obligd sd fulnizeze consumabile rnedicale in confonnitate cu cerintele caietului
de sarcini, a propunerii tehnice si cu obliga{iile asurnate prin prezentul contract.
4,2, Achizitorul se obligd sd pldteascd fumizorului pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului
de furnizare consumabile medicale in termen de 30 de zile de la eliberarea facturii fiscale.
4.3. Plelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul furnizarii produselor', plAtibil
futnizorului de cdtre achizitor este de 24.000,00 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare
de 4.560,00 lei, valoarea totala a contractului subsecvent fiind de 28.560,00 lei cu TVA, dupa cum
uil1leaza:

Nr.
Crt.

Denumirea
produsului U.M. Cantitate Pret unitar lei

fara TVA

Valoare
totala lei fara

TVA

Valoare
totala lei cu

TVA
1 Botosi unica folosinta buc 80.000 0.30 24.000.00 28.560,00

TOTAL 24.000"00 28.560.00
Factut'a fiscala va fi insotita de procesul verbal de receptie a ploduselor furnizate, semnat de catre
ambele parti contractante.
4.4 Contractele subsecvente vor respecta toate condiJiile gi specificaJiile tehnice prevdzute in
caietui de sarcini gi ofeltate in propunerea tehnicd l'aman neschirnbate pe intreaga duratd a

acordului cadru.

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este pdnd la 30.1 1.2021.

6. Executarea contractului
6.1 - Executarea prezentului contract subsecvent de furnizare consumabile medicale intra in
vigoare dupa constituirea de catre furnizor a Garantiei de buna executie a contractului, in
conlormitate cu prevederile art. 1 1.1 si I 1.2 din prezentul contract.

7. Docurnentele contractului subsecvent
7. 1 Documentele contractului subsecvent sunt:
- caietul de sarcini;
- propunerea tehnica si propunerea financiara;
- acordul cadru nr.6573109.09.2020 si anexele acestuia;
- instrumentul de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie.

8. Obliga{iile principale ale furnizorului
8.1. Produsele furnizate in baza contractului vor respecta condi(iile prevlzute de legislatia
in vigoare privind producfia, ambalarea, etichetarea si livrarea produselor cltre achizitor;



8.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in conformitate cu cerinlele din caietul de sarcini
si propunerea tehnica, parte integrantd din prezentul contract.
8.3. Furnizorul se obligl s[ furnizeze produsele in termen de maxim 6 ore de la primirea
comenzii la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica.
8.4. Furnizotul se asigura si raspunde de respectarea normelor de protectie a muncii, PSI si a
celorlalte prevederi legale in domeniu. De asemenea va respecta toate prevederile legale in vigoare
in RomAnia si se va asigura cd si Personalul sdu, implicat in Contlact, va respecta prevederile
legale, aprobdrile gi standardele tehnice, profesionale qi de calitate in vigoare.
8.5. Furr"rizorul este pe deplin responsabil pentru produsele fui'nizate in conformitate cu propunerea
sa tehnica, pe toata perioada de derulare a prezentului contract.
8.6. Furnizorul se obliga sd despdgubeascd achizitorul impotriva oric6ror:

leclarna{ii gi ac{iuni in justi{ie, ce rezultd din incalcarea unor nerespectari ale tennenelor
de livrare, ale standarclelor calitatii si cantitatii precurn si ale oricaror vicii plovenite din partea
furnizorului, prevazute de legislatia in vigoare atat pe plan national cat si international pentru sau
in legatur[ cu produsele achizilionate, gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturS, aferente, cu exceplia situaliei in
care o astfel de incdlcare reztitd dinlespectarea caietului de sarcini intocn-rit de cdtre achizitor.
8.7 Furnizorul are obliga{ia de a ambala produsele pentru ca acestea sd facd fa!d,,filrd,limitare, Ia
manipularea durd din timpul lransportului, tranzitului qi expunerii la temperaluri extreme, la soare
gi la precipitaliile care ar putea sd aparS in timpul transportului gi depozitdrii, in aga fel incAt sI
ajungd in bund stare la destinalia final5. Ambalarea, rrarcarea gi documentalia din inteliorul sau
din afara pachetelor vol' respecta strict legislalia in vigoare.
8.8. In cazulin care, din vina sa exclusivd, fumizorul nu reugegte s5-gi execute obligaliile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe din pre{ul produselor nelivrate, penalitali
in valoare 0,10% pentru fiecare zi de intarziere, p6nd la indeplinirea efectivd a obliga{iilor.
8.9 In cazul in care Contractantul este o asociere alcdtuitd din doi sau mai n'rulfi operatori
economici, toli aceEtia vor fi {inu{i solidar responsabili de indeplinirea obliga{iilor din Contract.
8.10 Contractantul are obligafia de a desemna, in tenlen de 5 (cinci) zile de la semnarea
contractului, persoana de contact.

9. Obligafiilc principale ale achizitorului
9.1 Achtzitorul se obligd s[ pldteascd prelul convenit in prezentul contract pentru produsele
furnizate.
9.2 Achizitorul se obligd sd receplioneze produsele furnizate in termenul convenit.
9.3 Achizitorul se obliga sd pldteascd prelul c5tre furnizor in termen de 30 de zile de la emiterea
facturii si inregistrarea la Complexul Multifunctional Caraiman, Strada Caraiman 33A, Sector 1,
Bucuresti.
9.4Dacd achizitolul nu onoreaz[ facturile in telmen de 30 zile de la termenul plevdzut la punctul
9.3, furnizorul are dreptul de a sista fumizarea produselor. Imediat ce achizitorul onoreazd factura,
furnizorul va relua fumizarea produselor in cel mai scurl timp posibil.
9.5 Pelsoanele desemnate pentru derularea contractului din parlea achizitorului sunt: Iuliana
Baltes.



10. Sanc(iuni pentru neindeplinirea culpabili a obliga{iilor
10.1 in cazulincare, din vina sa exclusivS, furnizorul nu reuqegte s6-qi execute obliga{iile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre{ul contractului, ca penalit5li, o

sunrd echivalentd cu o cotd procentuali de 0,01o/o din prelul contractului.
10.2 in cazul in care achizirorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile cle la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pl5ti, ca penalitSli, o suml echivalentd cu o
cotd procentualS de 0,01o/o din plata neefectuatd.
10.3 Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdr'{i, in mod
culpabil, dd dreptul pdr-fii lezate de a considera contractul rezihat de drept/de a cer"e rezilierea
contractului qi de a pletinde plata de daune-interese.
10.4 Achizrtorul igi razar-vd. dreptul de a denun{a unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresatd furnizolului, fErd nici o compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca

aceastd denunlare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubile pentru
furnizor. in acest caz, fun'izorul are dreptul cle a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru
partea din contract indeplinitd pAna la data denunldrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Garanfia de buni execufie a contractului
1 1.1 Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului, pentru intreaga
perioada de derularea a contractului, in teunen de 5 zile de la data semnarii acestuia. Garantia
trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie trebuie sa prevada ca plata garantiei se va
executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu
plivire la culpa furnizorului.
7l.2Furnizorul se obliga sd constituie garan{ia de bun6 execulie a contractului in cuantum de 5%
din pretul contractului, fara TVA, in confonlitate cu art.39 alin.4 din HG 39512016, in valoare de
1.200,00 lei stabilit drept garantie de buna executie prin documentatia de atribuile si va fi
constituita in 1ei, prin instrument de garantare ernis in conditiile legii, in favoarea achizitorului, de
o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va fi inaintata de Furnizor achizitorului in
original si care va deveni anexa la contract.
11.3 Achizitot'ul are dreptul de a emite pretenlii asupra garan{iei de bun[ execulie, in limita
prejudiciului creat, dacd furnizorul nu iqi execut6, execut5 cu intArziere sau executd
necorespunzdtor obligaliile asumate prin prezentul contract. Anteliol emiterii unei preten{ii asupra
garanliei de bund execu{ie, achizitorul are obliga{ia de a notifica acest lucru fumizorului, preciz6nd
totodatd obligafiile care nu au fost respectate.
11.4 Eliberarea/restituirea garantiei de buna executie se face in cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de catre fumizor a obligatiilor asumate prin prezentul contract, daca achizitoml nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

12. Alte responsabilitlfi ale furnizorului
12.l (l) Fumizorul are obligalia de a furniza produsele prevdzute in contract cu profesionalisrnul
qi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in confonnitate cu propunerea sa tehnic[.
(2) Furnizotul se obligd sI supravegheze Furnizarea consumabilelor medicale si sd asigure
resursele umane plivind transpofiul pana in cadrul autoritatii contractante.
12.2 Fwnizotul este pe deplin responsabil pentru Fumizarea consumabilelor medicale, in
confbrmitate cu plopunerea tehnica.



13. Alte responsabilit[(i ale achizitorului
13. 1 Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia fulnizorului orice facilitbli gi/sau inforrnalii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnicd gi pe care 1e considerd necesare indeplinirii contractului.

14. Garan(ie
14. 1. Garanlia comerciald.

Furnizorul va asigura si i;i va asuma obligaliile referitoare la asigurarea garantiei pentru
fiecare produs care va trebui sa fie: nou, in ambalaj original, sigilat si sa provina din surse
autorizate de producatori conform Ordonantei nr 27 august 1992 Republicatd privind protecJia
consuntatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.44912003 din 12 noiembrie
2003 Republicatd privind vdnzarca produsclor gi garan{iile asociate acestora cu rnodificarile si
con'rpletarile ultet'ioare, Ordonanta de urgenta nr. 174 din 19 noiemblie 2008 pentru modificarea
gi completarea unor acte nonnative privind protec{ia consumatorilor, cu modificarile si
cornpletarile ulterioare precum si legislatia in vigoare pe plan national si intelnational.

Pe l6ngd orice alte garanlii prevdzute de legile aplicabile gi detaliate in certificatul de
garanlie emis de c[tre Producdtor/Importator sau Ydnzdtor, acesta garunteazd achizitorului
irnpotriva oricdrei non confolmitSli care poate afecta intreaga sau o parte a bunurilor, asa cum este
specificat in celtificatul de galantie al produsului.

15. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
15. I Termenul de livrare este de maximum 6 ore de la prirnirea comenzii. Produsul este considerat
livrat dupa acceptarea acestuia de catre Corlisia de receptie a Autoritatii Contractante si semnarea
de catre parti, fara obiectiuni, a Proceselor Verbale de receptie cantitativa. Receptia cantitativa se
va realiza dupa livrarea produselol in cantitatea solicitata la locatia Autoritatii Contractante din
strada Caraiman nr 33 A, Bucuresti, sector l.
15.2Fvnizorul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel inc6t sd prevind orice daund sau
deteriorare in timpul transportului acestora cdtre destinalia stabilitS.
15.3 Arnbalajul trebuie prevdzttt astfel incAt sd reziste, fdrd lirnitare, la manipularea durd din timpul
transpoftului, tranzitului gi expunerii la ternperaturi extreme, la soare gi la precipitaliile care ar
putea sd apar6 in tirnpul transpoftului qi depozit6rii, in aqa fel incdt sd ajungd in bunl stare la
destinalia finald. ln stabilirea mdrimii qi greutSlii ambalajului furnizorul va lua in considerare,
acolo unde este cazul, distanta fala de destina{ia finald a produselor futizate gi eventuala absen{d
a facilitdlilol de manipulare la punctele de tranzitare.
15.4 Toate materialele de arnbalare, precum si toate rnaterialele necesare protectiei coletelor (folii
de plotectie, cutii, etc.) nu vor fi preluate de catre fumizor cu exceptia acelor ambalaje care nu sunt
necesare a fr prezentate in vederea acordarii garantiei.
15.5 Furnizotul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considerd cd
a luat in considerare toate dificultatrile pe care le-ar putea intdmpina in acest sens gi nu va invoca
nici un motiv de intArziere sau costuri suplimentare.
15.6 Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a Furnizorului. Produsele vor
fi asigurate impotriva pierderii sau deteriolarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de
olice factor extem.
15.7 Livrarea si receplia se va face de comun acord cu achizitorul si in intervalul de lucru
sEptdmdnal al acestuia.
15.8 Livrarea se fa efectua in conformitate cu tenlenii uzantelor nationale cat si intemationale.



16. Recep(ie qi verificlri
16.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizale al consumabilelor medicale, pentru a

stabili conformitatea lor cu prevederile din propunelea tehnica qi din caietul de sarcini.
16.2Yerificdrile vor'fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligalia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentan{ilor sdi irnputernici}i pentru
acest scop.
16.3 Receptia pentru Furnizarea consumabilelor medicale, de catre achizitor se va efectua inbaza
unui Proces-verbal de receptie, semnat de catre persoanele imputernicite ale autoritatii contractante
cat si de un reprezentant al furnizorului.
16.4 Receptia produselor se varealiza intr-o singura etapa, in functie de progresul contractului,
respectiv:
-Receptia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locatia
Autoritatii Contractante din Strada Caraiman nr 33 A, Bucutesti, sectol I
16.5 Dacd vreunul dintre produsele livrate nu col'espunde specificaJiilor tehnice, achizitorr"Ll are
dreptul sd-l respingd, iar furnizorul are obliga{ia de a inlocui plodusele refizate in maxim l0 zile
lucrltoare de la sesizare.
16.6 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care inso{esc produsul:
a.Certifi catul de conformitate;
b.Cerlifi catul de calitate.
16.7 Certificarea de cdtre achizitor a faptului cd produsul a fost livrat se face dupd recepfie, plin
selnnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe docurnentele emise de
Furnizor pentru livrare.
16.8 Livrarea produsului se considerd incheiatd dupa incheierea in doua exemplare, unul pentru
fiecare parte a Procesului-verbal de predare-primire incheiat in rnomentul livlarii produselor'.
16.9 Transportul produsului se asigurS de cdtre Furnizol in mod gratuit, la loca{ia rnenlionatd de
cdtre achizitor. Prestatorul va asigura suficient pelsonal pentru descdrcarea si transportarea
Produselor pAnd la locul de recep{ie.

17. incepere, finalizare, int6rzieri, sistare
17.1 (1) Furnizorul are obligafia de a furniza consumabilele medicale, in timpul cel mai scurt
posibil de la prirnirea comenzii ferme de la achizitor.
(2) In cazul in care futnizorul suferd inlfuzieri gi/sau supoltd costuri suplirnentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, pdr-lile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de Furnizare a consumabilelor mediale

9i
b) totalul cheltuielilol aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la prelul contractului.

17.2 (1) Produsele furnizate in baza contractului sau, dac[ este cazul, oricare fazd a acestora
prevdzutd a fi terminatd intr-o perioadd stabilit6 in caietul de saricini si in propunerea tehnica,
trebuie finalizate in termenul convenit de pfuJi, termen care se calculeazd de la data inceperii
furnizarii produselor.
(2) In cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd, fumizorului, sau
ii) alte circumstanle neobiqnuite susceptibile de a surveni, altfel dec6t prin incdlcarea
contractului de cdtre fumizor,

indreptS{esc fumizorul de a solicita prelungirea perioadei de Furnizare a consumabilelor medicale
atunci pa(ile vor revizui, de comun acord, perioada de plestare qi vor serlna un act adilional.



77.3 Dacd pe parcul'sul indeplinirii contlactului furnizorul nu respectd perioadi stabilitd in caietul
de saricini si in propunerea tehnica, acesta are obliga{ia de a notifica acest lucru, in timp util,
achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de furnizare se face cu
acordul pdr{ilor, prin act adilional.
17.4 in afara cazului in care achizitorul este cle acorcl cu o prelungire a termenului cle execulie,
orice int6rziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitali
furnizorului.

18. Ajustarea prc{ului contractului
l8.l Pentru Furnizarea consumabilelor medicale, p151ile datorate de achizitor furnizorului sunt
tarifele declarate in propunerea financiarS, anexd la contract.
18.2 Prelul contractului nu se ajusteazd.
18.3 Ajustarea fiind posibilS doar in condiliile prevederilor aft.164 alin. (4) din H.G. nr,39512016
"(...) este posibi.ld nttmai in cantl in care au loc ruodificdri legislative satL ctufost emise cle ccitt'e
autoritdlile locale acte administrutive c(u'e ou ccr obiect instittLit'ect, rnodificaren snu rentmlat'ea lcr

antunite taxe/intpozite loccrle al cdror e/bct ,se reflectci in a'esterecr/dindnuurea costurilor pe baza
cdroru s-a.ftmdantentat pre{ul contractu|ui."

19. Subcontractanfi
19.1 Furnizorul are obligafia, in cazul in care subcontracteazd pdr\i din contract, de a incheia
contracte cu subcontractan{ii desemna{i, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19.2 (l) Futnizorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractan{ii desemna{i.
(2) Lista subcontractan{ilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele incheiate cu
acegtia se constituie in anexe 1a contract.
19.3 (l) Futnizorul este pe deplin rdspunzdtor fa{5 de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rlspunzdtor fa![ de Furnizor de n-rodul in care igi indeplinegte
patlea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilol dacd acegtia nu iqi
indeplinesc paftea lor din contract.
19.4Fwnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu qi-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preful contractului gi va fi notificatd
achizitolului.

20. Modificarea Contractului, Clauze de revizuire
20.1 Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Parlile au dreptul de a conveni modificarea
gi/sau completarea clauzelor acestuia, frrd organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul
Pdrfilor, fdrd a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispoziliilol prevdzute de actele
normative in vigoare.
20.2 Modifrcdrile contractuale, nu trebuie sd afecteze, in niciun caz Ei in niciun fel, rezultatul
procedurii de atribuile, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cdruia
Prestatorul a fost declarat cAgtigdtor in cadrul plocedurii de atribuire.
20.3 Partea care propune modificarea Contractului are obligalia de a transmite celeilalte P5rli
propunerea de rnodificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevdzute la pct. 25 Comunicarea



intre Pdrli cu cel pulin 5 zile inainte de data la care se consider'd cd rnodificarea ar trebui sd producd
efecte.
20.4 Modificarea va produce efecte doar dacd parlile au convenit asupra acestui aspect prin
seilrnarea unui act adilional. Acceptarea modificdrii poate rezulta gi din faptul executdrii acesteia
de cdtre arnbele pdrfi.
20.5 Revizuirea pt'ezentului Contract se rcalizeaz1, ca ulmare a evaludrii activitSlilor, rezultatelor
si perfonnantelor Futnizotului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire
intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constd in furnizarea de consurnabile
medicale pe care Furnizorul se oblig[ sI le furnizezein conformitate cu prevederile din prezentul
Contract, cu clispoziliilor legale gi conform celin{elor din Caietul de Sarcini.

21. Modificarea Contractului, Evaluarca rnodificarilor contractului
21.1. Orice Modificare a Contractului are eI'ect doar dacl se rcalizeazd, cu respectarea Legii, in
scris gi se selnneazd de sau in numele arnbelor Parli. Modificarea Contractului se poate tealiza fie
prin Act Adilional la Contract, fie prin Dispozilie emisd de Achizitor'. in cazul Moclificdrilor
Contractuluirealizate prin Act Adilional, selnnarea de sau in numele Par{ilol este obligatorie. in
cazul Modificdrilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar sd se
intocmeascd Act Aditional la Contract, Partea notificatd iEi manifestd acordul asupra Modificdrilor
Contractului prin confil'marea, in scris, a prirnirii documentului, cu lespectarea clauzelor stipulate
in Contract.
21.2 Pdrtile au dleptul, pe durata Contractului, de a conveni rnodificarea si/sau cornpletarea
clauzelor acestuia, fErd organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Pdrlilor', fErd a afecta
caracterul general al Contractului, in limitele Legii qi in aplicarea prevedcrilor prevdzute de art.
221-222 din Legea nr.9812016, coroborate cu prevederile art. 164 si art.165 HG nr. 39512016
leferitoare 1a modificdrile contractuale.
Modificdlile nesubstanJiale, astfel cum sunt prevdzute in Lege, sunt stabilite in cadrul Contractului,
gi sunt singurele Modific[ri ale Contractului care pot fi {Ecute fErd organizarea unei noi ploceduri
de atribuire.
in cazul in care, in prezentul Contract, nu sunt stabilite rnoclificdrile nesubstanliale, se aplicd
prevederile Legii.
Modificarile Contractului, astfel cum sunt stabilite in Contract, nu trebuie sd afecteze, in niciun
caz gi in niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condi{ii care, dacd ar fi
fbst incluse in procedura de atribuire, ar fi putut detelmina anularea sau dirninuarea avantajului
conrpetitiv pe baza cdruia Futnizorul a fost declarat cdEtigltor, putAnd perminte seleclia altui
oI'ertant decAt Furnizontl, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptati altd Ofertd decAt
cea a Futnizorului sau ar fi putut fi atraqi qi alli participanli la procedura de atribuire.
Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificdri substanliale.
21,3 Evahratea Modificdrilor Contractului qi a circumstanlelor acestora
Identificarea circumstanlelor care genereazd Modificarea Contractului este in sarcina ambelor'
Pdr{i.
Modificdrile Contractului se realizeazd de Pirli, ca ulmare a evalu[rii activitdJilor, rezultatelor si
performan{elor Furnizorului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire
intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constd in produsele pe care Furnizorul
se obligd sd le furnizeze in confonnitate cu prevederile din plezentul Contlact, cu dispoziliile
legale, aprobdrile gi standardele tehnice, profesionale qi de calitate in vigoare Ei conlolm cerinlelor



din Caietul de Sarcini precum Ei a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrantd din
Contract, in urmdtoarele situa{ii:
- Revizuirea termenului de livrare a consumabilelor.
- Revizuirea termenelor de platd.
21.4 Orice alte modificiri nesubstanliale care nu afecteazd caracterul general al Contractului Ei
care nu ar fi putut duce la denaturarea rezultatului procedurii de atribuire dacd ar fi fost in vigoare
in momentul evaludrii ofertelor, asupra cdrora p5r{ile cad de acord in ulma justificdrii pdrlii care
propune respectivele modifi cf,ri.
21.5 Notificarea privind Modificlrile Contractului
(a)Fiecale Parte are obligalia de a notifica cealaltd Parte, in cazll in care constatl existenta unor
circumstante care pot genera Modificarea Contractului, int6rzia sau impiedica livrarea produselor.
(b)Achizitorul poate ernite Dispozitii privind Modificarea Contractului, cu respectarea clauzelor
prevederilor contractuale si cu respectarea Legii.

22. Forfa majorl
22.1For[a majord este constatatd de o autoritate competentS.
22.2 Forla majord exonereazd parJile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd.
22.3 Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a for{ei majore, dar ldrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdt'{ilor pAnd la aparilia acesteia.
22.4 Partea contractantd care invocd for'[a majord are obliga{ia de a notifica celeilalte pdrli, imediat
gi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia olice mdsuri care ii stau la dispozi{ie in vederea
lirnitarii consecin!elor'.
22.5 ParIea contractantd care invocd for{a majord are obliga}ia de a notifica celeilalte pdr{i incetarea
cauzei acesteia in maximum l5 zlle de la incetare.
22.6 Dacd forfa majord aclioneazd sau se estimeazd ca va acliona o perioadd mai rnare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdr{i incetarea de dlept a plezentului contract,
fErd ca vreuna din par{i sd poatd pretinda celeilalte daune-interese.

23. Solufionarea litigiilor
23 .l Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice nein{elegele sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg[turd
cu indeplinirea contractului.
23,2 Dacd,, dupd I 5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reuqesc sd
rezolve in mod arniabil o divergen{5 contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solu(ioneze
fie prin arbitraj la Camera de Corner{ gi Industrie a Rom6niei, fie de cStre instanlele judecdtoregti
din RomAnia.

24. Linba care guverneazd, contractul
24.1Limba care guvelxeazd contractul este limba romAn6.

25. Comuniclri
25.1 - (l) Orice comunicare intre pdrli, t'eferitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s[
fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transrniterii, cAt gi in momentul
primirii.



25.2 - Comunicdrile intre parJi se pot face qi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu
condilia confirmdrii in scris a primirii cornunicdrii.

26. Legea aplicabilI contractului
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

2T.Caracterul confidential al contractului
2T.l.Reprezinta date cu caracter confidential in confonnitate cu prevederile Legri 12912018 si a

Regulatnentului UE 20161679. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte
parti:
-de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terle parti, in afara acelor
persoane irnplicate in indeplinirea prezentului contract subsecvent.
-de a utiliza infonnatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de delulare a

contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
27.2,Dezvaluirea oricarei infbnnatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului
subsecvent se va face confidential si se va extinde nurlai asupra acelor infolmatii necesare in
vedelea indeplinirii contractului.
27.3.Prestatorul se obliga, ca in executarea prezentului contract subsecvent sa respecte obligatiile
de confidentialitate asumate.
27.4.Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor si a informatiilor cu care intra in
contact in caz contrar urmand a suporta daune-interese pentru eventualele pagube suferite de
beneficiar din nerespectarea acestei obligatii.

Pdr{ile au in}eles sd incheie azi, pt'ezentul contract in doud exemplare, c6te unul pentru fiecare
parte.
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