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DIRECTIA DE Sl~NArATE PUBLlC.~ COVASNA
Nr. 4522 !1atR 24.09.20'; 9

CONTRACT SUBSECVENT OE FURNIZARE

In terneiu: Legii nr. 98/2016 privind acruzitiite publice !;)i Hotararea Guvernului nr.
395/2006 pentru aprobarea Norme!or metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribui.ea ccntractului de achizitle pubfica/acordului-cadru din l.eges nr
98/2016 privind achizitiila publice, s-a lncheiat prezentul contract de furnizare de
produse, lntre

DIRECTIA DE SANATATF. PUBLICA COVASNA, cu sediul In rnun.Sfantu Gheorghe
strada Godri Ferenc, nr. 12, telefon 0267-351398, fax 0267-351459, codul fiscal
4404672, cont trezorerie R093TREZ23A660800200301X, deschis la Trezoreria
Sfantu-Gheorghe, reprezentata de catre Ec. Agoston Laszlo, director executiv, in
calltate de achizitor, pe de 0 parte

S.C,MEDIPLUS EX~MS.R.L. cu sediul In Mogosoaia, Str. Ciobanului nr. 133, telefon
Tel: 021.301.74.74 Fax: 021.301.74.75, nurnar de Tnmatriculare J23/741/14.03.2007.
cor! fiscal R09311280, cont trezorerie R040TREZ700S069XXX000706 DTCMB,
reprezentata prin SC PREMIUM PROGRAM MANAGEMENT SRL - Administrator, tn
calitate de promitent furnlzor, pe de alta parte

2. Defin:tii
2."1 - In prezentul contract urmatorii terrneni vor f interpretati astfel:
'J. contract - actul juridic. care reprezinta acoroul de vointa al celor doua part;

incheiat intre 0 autontats ccntractanta In calitate ds achizitor ~i un furnizor de
produse in caiitate de furriizor.

t.. achizitor 9i furnizor - partite contractante, asa cum sunt acestea denurnite In
prezentul contract;

c. pretul ccntractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, In baza
contractului, pentru Indeplinirea inteqrala 9i corespunzatoare a tuturor obfiqatlllor
aSlJmateprin contract;

d. produse - bunurile cuprinse pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa Ie
fUinizeZ6 achizitorului;

e servicii - act.ivitatile cuprinse in anexele la pre:zentul contract pe care furnizuru!
80 obliga sa Ie presteze achizitofului;

f. for;a majer;'] - un eveniment lTla; presus de controlul partilor, care nu se datnreaza
gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Incheierii
contractului ~i care face imposibila executarea 9i, respectiv, Tndeplinirsa
ccntractului; sunt considerate asemenea e\f~nimente: razboaie, revolutii, incendii,
il1undatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparl.lte ca urmare a unei
carantine, embargou enurnerarea nefiind exhaustiva, ci enunciativa. Nu este
considerat for1a majora un eveniment asernenea celor de mai sus care, fara a
c(e~ 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisicoare oxecutarea
obiigatiilor une:a din parti;

zi - Zi ca!~ndar:stic5; an - 385 de ziis.
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3.lnterpretare .
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unci 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 orice referire !a ztle reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica In mod diferit.

4. Obiectui ccntractului
4.1 - Furnizorul se obiiga sa furnizeze, respectiv sa yanda ~i sa livreze cantitatea de
1.908 kg lapte praf, forma de arnbaiare • cutle 800 g, denumire comerclala NAN

. OPTIPRO 1, in conformitate cu obliqatiile asurnate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze produsele ~i servicule prevazute la pct.a.t,
respectiv sa cumpere ~i sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

5. Pre\ul contractu lui
5.1 - Valoarea contractului este de 41.700 lei fsr& TVA (25 lei/kg fara TVA), la care
se adauqa 9 % TVA in valoare de 4.293 lei.

Pretul total al contractului cu TVA este de 51,993 lei.

6. Durata contractulul
6.1 - Contractu I intra tn vigoare dupe semnarea acestuia de catre arnbele pa!1i sl este
vaiabil pana la data de 31.12.2019 .

7. Executarea contractulul
7.1 - Executarea contractului tncepe dupa constituirea qarantiei de buna execute de
catre furruzor.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini
b) propunerea tehnica:
c) propunerea flnanciara:
d) garan,ia de buna executie

9. Obliga\iile furnizorului
9.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeza produsele la standardete /?i/sau performantele
conform contractului si documentelor ccntractului prevazute !a pet. 8.1 din prezentul
contract.
9.2 - in caz de neconcorda~a intie prevederile prezentLilui contract ~i caie~ulde sa;'Clni
prevaleaza cerin,ele prevazute in caietul de sarcini.
9.3 - Furnizorul se obliga sa fumizeze prod~sele in terrnenele convel1ite la pct 15.1-
Produsele vor fi transportatc, asigurate ~i livrate·pe cheltuiala furnizorului.
9.4 - Furnizorul se obliga sa men!ina prelul produselor pe toata perioada de derul2re a
contractulu: ( 251ei/kg fara TVA).
9.5 - Furnizorul se obHgasa despagubeasca achizitorul impotriva oricamr:

i) reclamatii !?iacthmi in justitie, ce rezulta din inc;alcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala, legate de echipamentele, materialele, iiistalatme sau utilajele folosite
pentru sau in legatura cu produsele achizitionate !}i orice alte prejudicii produse ea
urmare a neindeplinirii cuplabile 3 ~ont(er,tL!luL .

ii) daune-interese, costuri, taxe ~i che:tiJieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiel in care 0 astfe! de iflca:care iezulta din respectarea caietu!ui de sarcin: :ntocmit
de catre achizitor.
9.6 - FLirnizorul 5e ob1iga sa nl.i cesioneze obliga,iile con~ractuaie p8 durata de



valabilitate a contractului.

10. Obligatiile achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele, In termenul convenit.
10. '2 - Achizitorul se oblig~ sa ptateasca pretul produselor catre furnizor In conformitate
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 7212013 privind rnasurile pentru combaterea
Intarzierii in executarea obliqatiilor de plata a uner sume de bani rezuttand din contracte
tncheiate tntre profesionisti ~i intre acestia sl autoritati contractante, respectiv in cel mult
60 de zile calendaristice calculate conform art. 6 alin 1 ~i alin. 4 din Legea nr. 72/2013.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
1'1.1 - in cazul in care, din culpa sa, furnizorul nu t9i lndepllneste obligatiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicata la
va!oarea obligatiei neexecutate, pentru fiecare zi de lntarziere. in conformitate cu art. 3
alin 2 /I 1 din OG nr. 13/2011 privind dobanda legala rernuneratorie !?i penalizatoare
pentru obliqatiile banesti precum !?! pentru reglementarea unor rnasuri financiar - fiscale
in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012 cu modificerile ~i cornpletarile
ulterioare.
11.2 - in cazul in care, din culpa sa, achizitorul nu i~i onoreaza facturile in termenul
stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicata la
valoarea platii neefectuate, pentru fiecare zi de lntarzlere, in conformitate cu art. 4 din
Legea 72/2013 privind rnasurile pentru combaterea Intarzierii in executa rea obligatiilor
de plata a unor sume de bani rezultand din contracte tncheiate tntre profeslonlsti !?iintre
acestia si autoritati contractante." ,
11.3 .. Achizitorul i~i rezerva dreotul de a renunta la contract, printr-o notificare sensa
adresata furnlzoruhn, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma !ntra Tn insol\fen~a
cu conditia ca aceasta anu!are sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru furnizor. in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai
r.1ata corespunzatoare pentru partea din contract ir.deplinitii pana ia data denuntarii
unilaterale a contractului.

12.Garantia de buna executie a contractului
12.1 - Furnizorul se obliga sa constituie garan!ia de buna executie a clJntractului, in
cuantum de 3.339 lei, reprezentand 7% din valoarea fara TVA a contractului
csubsecvent. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare
emis in conditiile legii de 0 societate bancara sau de 0 societate de asigurari, in term en
de maxim 5 zile lucratoare de la incheierea contractului ~i va fi valab!la pana !a
31.12.2018
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu i~i 'indep!ine~te, obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
achizito(ul ~re obligatia de a notifica acest !licru furnizorului, precizand totodata
obligatiile care nu au fost respectate ~i modul de calcul al prejudiciului.
12.3 - Achizitorui se obliga sa restituie garan!ia de bllna executie de 3.339 lai, in cel
mui! de 14 zile de la Tndeplin:rea obligatiilor asumate.

13. Receptia produselor
13.1 .. Achizitorul sau reprezentantul salJ are cbligatia de a efectua receptia oroduselor
achizitionate ~i are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica confornlitatea lor eu
documentele prevazute la pet. 8.1.
'13.2 - Achizitorul are obligatla de a notifica, Tn scris, furnizorulu! identitatea
reprezentan1ilor sai imputemiciti pentru efectuarea receptiei produselor.
13.3 - Recept;a se va face la destinatia de livrare a produselor.



13.4 - Daca vreunul din produsele receptionate nu corespunde speciflcatiilor, achizitorul
are dreptul sa il respinqa, iar furnizorul are obliqatia de a inlocui produsele neconforme,
cu altele conforme, aflate in termen de valabilitate, pana la termenul de finalizare 31
contractului, fara a modifica pretul contractului.

. 13.5': Prevederileclauzelor 13.1 - 13.4 nu Il VOl' absolvi pe furnizor de obliqatia asumarii
~iarantiilor sau altor bbligatii prevazute in contract.

14. Arnbalare ~i marcare
14.1 - (1) Furnizorul are obligotia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fat2,
fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului ~i expunerii la
temperaturi extreme, la soare ~i la precipitatiite care ar putea sa apara in timpul
transportului ~i deoozitarii In aer liber, in asa fel tncat sa ajunga in buna stare la
destinatia finala.

(2) Tn cazul arnbalarii greutatilor ~i volumelor in cutii, furnizorul va lua in
considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destlnatia finala .a 'produselor ~i
absenta facilitatilor de manipulare grea 'in toate punctele de tranzit.
14.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum ~i toate materialele
necesare protectlei coletelor (palef de lernn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea
achizitorului.

15. Livrarea Iji documentele care tnsctesc produsele
15.1 - Furnizorul are obliqatla de a livra la sediul autoritatilor contractante, 1.908 kg
lapte praf, forma de ambalare - cutie 800 g, denumire cornerclala NAN OPTIPRO
1, termen maxim de livrare 30.11.2018
15.2 - Furnizorul are obligatia sa respecte conditiile de livrare !?i transport prevazute in
caietul de sarcini. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate
partial sau 'total se face prin semnarea de catre reprezentantul autorizat al acestuia a
procesului verbal de receptie elaborat la receptia produselor in baza documentelor
prevazute la pet. 8.1 din prezentul contract.
15.3 - Livrarea produse!or se considera Incheiata in momentul in care sunt indeplinite
prevederile clauzelor de receptie a produselor.

16. Perioada de garantie acordata produselor
16.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt in
conformitate cu specificatiile teh:1ice ~i propunerea sa tehnica, anexa A la contract.
Perioada de garal"!tiea produsului va fi de minim 12 lurii de la data livrarii. Inlocuirea de
dUra furnizor a produselor care nu corespund specificatiilor' se va realiza numai in
termenul de valabilitate 3 contractului. in cazlJi neindeplinirii obligatiei de inlocuire a
produselor neconforme de catre furnizor, se vor aplica prevederile pct. 11.~ din
prezentul contract.
16.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere
sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
16.3 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul
fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de
garantie, Ie inlocuiesc pe cele neconforme oeneficiaza de 0 noua perioada de garant!e
care curge de la data fabricatiei acestora.

17. Ajustarea pretului contractului
17..1 - Pretul contractului este ferm pe intreaga periods de valabilitate a acestuia.

18. Intarzieri in indeplinirea contractului
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18 1 - Furnizorul are obliqatia de a tndeptini contractul de furnizare pe perioada de
derulare a acestuia, conform caietului de sarcini 9i documentelor contractului asa cum
sunt prevazute la pet. 3.1 din prezentul contract,
18,2. - Cu exceptia prevederilor punctului 19 (forta majora) !?i a cazului in care
achizitorul este de acord Cll 0 tntarziere in indeplinirea contractului notificata de furnizor
cu cel putin 30 de zile inainte de indeplinirea obliqatiei, in toate celelalte cazuri
achizitorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicata la
valoarea pla~ii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obliqatiilor de plata a unor sume de bani
rezultand din contracte tncheiats tntre profeslonisf ~i intre acestia si autoritatl
contractante.

19. Forta majora
19. ~ - Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta.
19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obliqattllor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza,
19.3 - Indepfinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturils ce Ii se cuveneau psrtilor pana ia aparitia acesteia.
19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obliqatia de a notifica celei!alte
par1i, imedlat ~i in mod cornplet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care I'i st:::lU la
dispczitie in '1ederea limitarii conseGintelcr.
19 5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada rnai
mare de 15zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune
interese.

20. incetarea contractului
20.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, tara a mai fi necesara interven\ia
unui/unei tribunal arbitra!/instante judecatore~ti, in urmatoarele situa~ii:
a) prin acordul de voin~a al partilor;
b) prin rezilierea de catre 0 parte ca urmare a neindeplinirii sau indepiinirii Tn mod
necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul contract, de catre cealalta parte,
in termen de 15 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cuno~tinta ca nu
~i-a executat ori i~i executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile care Ii revin,
fara incerventia instantei ~i alte forma!itati prealabile ~i de a pretinde daune-interese.
Termenul de 15 zile este un termen de gratie in cadrul caruia partea in culpa poate sa
I~i indeplineasca obligatiile care au condus la transmiterea nctificarii de reziliere. Numai
daca aceste obligatii nu slJnt indeplinite in acest termen, cealalta parte poate considera
con!ractul reziliat Tnconditiile acestui articol.
c) furniza:-ul cesioneaza obligatiile contractuale;
d) !3 indepnnirea obligatii!or contractuale de catre ambele parti;
e) la :ncheierea duratei contractu!ui confcrm punctului 6 din prezentu! contract.
20.2. Prevederile prezentului articol nu Tnlatura raspunderea partii care in mod culpabil
a cauzat incetarea contractului.

21. Cesiunea
21.1 - Furnizorul poate transmite, total sau partial, prin acte juridice, creantele nascute
din preze~tL!1 contract numai cu accrdul prealabil. exprimat in scris, al achizitorului.
2~.2 - incalcarea prevedrilor aHn. (1) ~i a pct. 9.6 da dreptul achizitorului la aplicarea
paGtului comisoriu de gmdul II, reglementat de art. ~553 alin. 2 teza finala din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, contractul desfiin,andu-se ~e plin drept, fara punere in
int5r7.iere; fara acti;Jne in j~Jsti'ie !?: tara nicio alta formalitate prealabi!a.

10-
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22. Amendamente
22.1 - Par1i!econtractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, cu exceptia clauzei prevazute la
pct. 4 ~i pct.5. .

23. Conflictul de interese
23.1 - Furnizorul nu are dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost
implicate in procesul de verificare/evaiuare a candidaturiior/ofertelor depuse 'in cadrul
aplicarii procedurii de atribuire aferente prezentului contract, pe parcursul line; perioarJe
de cel putin 12 luni de la semnarea acestuia de catre ambele par1i, sub sanctiunea
nulitatii contractului respectiv.

24. Solutionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul !\)ifurnizorul vor face teats etorturile pentru a rezclva pe ca!e arniabila
oriee divergenta contractuala care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatUrR cu
indeplinirea contractului.
24.2 - Daca, dupa 15 de zile, achizitorul !\)i furnizorul nu reusesc sa rezolve In mod
amiabil 0 divergenta contractuala. fiecare poate solicita ca disputa sa se sclutioneze, de
catre instantele judecatoresti competente din Romania.

25. Limba care guverneaza contractul
25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana

26. COn1unicari
26.1 - Orice cornunicare intre par1i, referitoare ia indeplinirea prezentului contract
trebuie sa fie transrnisa in scris.

27. Legea aplicabila contractului
27.1 - Contractu' va fi interpretat conform legilor din Romania.

Par1i1eau tnteles sa incheie azi, 24.09.2019 prezentul contract in doua exernp.are
originale, cate unul pentru fiecare parte.

Ach:zitOf Furnlzor

Director executiv
Ec. Agoston Laszl6

DIRECTIA DE SANATATE
PUBLICA COVASNA


