
C O N T R A C T D E F U R N I Z A R E D E P R O D U S E 
nr. 5470 din 20.11.2017 

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţ i i le publice, H.G.nr. 155/2017 privind aprobarea 
programelor naţionale de sănătate publica pentru anii 2017 si 2018 si a Ordinului ministrului sanatatii 
nr. 1249/2017 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate 
publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, s-a încheiat 
prezentul contract de furnizare de produse, între : 

D I R E C Ţ I A D E S Ă N Ă T A T E P U B L I C Ă C O V A S N A , adresa Sfântu Gheorghe strada 
Gödri Ferenc, nr. 12, telefon 0267-351398, fax 0267-351459, codul fiscal 4404672, cont 
trezorerie RO93TREZ23A660800200301X, deschis la Trezoreria S fântu-Gheorghe , reprezentată 
de către E c . Ăgoston László , director executiv, în calitate de achizitor, pe de o parte 
Şi 

S .C. C R A S T O C O M I M P E X S . R . L . adresă: str. Drumul Timonierului, nr . l 5A , sector 6 , 
Bucureşti , telefon/fax 021.430.45.95, n u m ă r de înmatr icu lare J40/2660/1996, cod fiscal RO 
8297471, cont RO75TREZ7005069XXX005508 , Trezoreria Municipiului Bucureşt i , reprezentată 
de către T H E O D O R E S C U C R I S T I A N , director, în calitate de furnizor, pe de altă parte. 

2. Definiţii 
2.1 - In prezentul contract subsecvent următorii termeni vor ti interpretaţi astfel: 
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract 

subsecvent: 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţ i i lor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşini le , utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
c. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţi le iegate de furnizarea 

cârdurilor, cum ar fi transportul, asigurarea, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte 
asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs 
nou. recunoscut comercial, care e.ste diferit, prin 
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi 
serviciilor poate fi dist inctă de naţ ionali tatea furnizorului; 

g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţ ia de a furniza produsele; 
l i . termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2010 - Camera 

Internaţională de Comer ţ (CIC); 
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndepl inirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii , incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaust ivă, ci enunţ ia t ivă . Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţi i lor uneia dintre părţi : 

j . zi - zi calendaris t ică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1 - în prezentul contract subsecvent, cu excepţ ia unei prevederi contrare, cuvintele la fonna 

singular vor include forma dc plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2 - Termenul "z i " ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 

4. Obiectul contractului 
4.1 - Obiectul contractului il constituie furnizarea de 1365 kg lapte praf pentru copiii cu vârste 
cuprinse intre 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern V I T A L A C T basic. în conformitate 
cu obligaţii le asumate prin prezentul contract si in termenul de livrare convenit, respectiv până 
la data de 31.12.2017, conform următorului grafic de l ivrări: 
• Tranşa de kg se va livra până la data de 31.12.2017 

4.2 - Achizitorul se obligă să achizi ţ ioneze produsele prevăzute la pct .4 .1. respectiv să cumpere şi să 
plătească preţul convenit în prezentul contract. 

5. Preţul contractului 
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul unitar al produselor livrate şi 

al serviciilor accesorii prestate (daca este cazul), plătibil furnizorului de către achizitor, este de 
42.178,50 reprezentând 30,90 lei/kg x 1365 kg (pret unitar/kg x kg) fara T V A la care se adaugă 
T V A in valoare de 3.796,07 lei. 

5.2 - Valoarea totală est imată a contractului este de 45.974,57 lei, din care T V A 3.796,07 lei 
(conform tabel) 

Necesar Pret 
unitar Pret unitar Valoarea' 

estimata 
Valoarea 

TVA 
Valoarea 
estimata Garanţia 

Nr Luna 
(kg) fara 

TVA cu TVA fara TVA (Lei) cu TVA 

(Lei) (Lei) (Lei) (Lei) 

1 LAPTE: PRAF /trim IV 
2017 1 365 30.90 33.68 42.178.50 3 796,07 45.974.57 2.952 

Total general 1.365 42.178.50 3.796,07 45.974,57 2.952 

6. Durata contractului 
6.1 - Prezentul contract intra in vigoare după semnarea acestuia de către ambele parti şi este valabil 

până la data de 31.12.2017 

7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe de la constituirea garanţiei de bună execuţ ie de către furnizor. 

8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 
a) propunerea tehnică; 
b) propunerea financiară; 
c) garanţia de bună execuţ ie . 
d) alte anexe daca este cazul 

9. Obligaţiile furnizorului 
9.1 - furnizorul se obl igă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea şi condiţi i le 

prevăzute în propunerea tehnică şi caietul de sarcini, anexe la prezentul contract şi totodată parte 
integrantă a acestuia. 

9.2 - Ofertantul va menţ ine preţul prevăzut in SEAP pe toată perioada contractată . 
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotr iva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în just i ţ ie , ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume. mărci înregistrate etc.). legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu produsele achizi ţ ionate ; şi 

i i ) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

10. Obligaţiile achizitorului 
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10.1 - Se obligă să recepţ ioneze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract. 

10.2 - Achizitorul se obliga sa plătească preţul produselor către furnizor in conformitate cu 
prevederile art 6 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea 
obligaţiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate intre profesionişti si intre 
aceştia si autorităţi contractante, respectiv in cel mult 60 de zile calendaristice calculate conform art 6 
alin I si alin 4 din Legea nr. 72/2013. 

11. Sancţiuni pentru neîniieplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1. - în cazul în care furnizorul nu îşi îndepl ineşte obligaţi i le asumate, începând cu ziua 
următoare achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare 
prevăzută la art. 3 alin. (2 1 ) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţi i le băneşt i , precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificări le şi completăr i le 
ulterioare. 

I 1.2. - în cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă , nu îşi onorează obligaţi i le în termenul 
prevăzut la art. 10.2 din contract, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzi i legale 
penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate. în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 
72/2013 privind măsur i le pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţi i lor de plată a unor sume 
de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

I 1.3. - Nerespectarea obligaţi i lor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi. în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese. 

I 1.4. • Achizitorul are dreptul de a denunţa oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, tară nici o compensa ţ ie , dacă acesta intră în insolventa. cu condiţ ia ca această denunţare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţ iune sau despăgubi re pentru prestator. 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1 - Furnizorul se obl igă să constituie garanţia de bună execuţ ie a contractului, în cuantum de 7% 

din valoarea contractului subsecvent fara T V A respectiv 2952 lei . Garanţ ia de buna execuţ ie se 
constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţ i i le legii de o societate bancară sau de o 
societate de asigurări termen de maxim 5 ziie de la încheierea contractului va fi valabila pana la data 
dc 31.12.2017 

12.2 -Achiz i toru l se obligă să restituie garanţ ia de buna execuţie de 2952 le i , în termen de cel mult 
14 zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţ ie a produselor care fac obiectul contractului 
si sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei. 

12.3 - Garanţ ia produselor este distinctă de garanţ ia de bună execuţ ie a contractului. 

13. Recepţie, inspecţii şi teste 
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a recepţ iona si testa produsele pentru a 

verifica conformitatea acestora. 
13.2 - Achizitorul are obligaţia de a notifica. în scris, furnizorului identitatea reprezentanţi lor ^ăi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei si testelor. 

14. Livrarea si documentele care însoţesc produsele 

14.1 Produsele vor fi transportate, asigurate şi livrate pe cheltuiala furnizorului la sediul achizitorului: 
mun. Sfântu-Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr.12, judeţul Covasna, între orele 8-14 de luni până vineri 

14.2 - Comanda fermă a achizitorului va fi lansată periodic, în prima decadă a unei luni . Furnizorul va 
livra produsul contractat, astfel cum va fi precizat în comanda fermă a achizitorului, în termen de 
maxim 10 zile calendaristice de la comandă . 
14.3 - (I )Furnizorul va livra numai produse care au o valabilitate de cel puţin i2 luni de la data 
livrării. 
(2)Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului. în scris, orice plângere sau reclamaţie ce 
apare în legătură cu această garanţ ie . 
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(3)La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţ ia de a înlocui produsul, tară costuri 
suplimentare. Produsele care. în t impul perioadei de garanţie , le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare , 
beneficiază de o nouă per ioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. 
14.4 - Transportul va fi asigurat de către furnizor, cu mijloace de transport care sunt autorizate sanitar 
conform legislaţiei în vigoare, la sediul achizitorului. în timpul transportului, se vor lua măsuri pentru 
a nu fi afectate calităţile organoleptice ale produsului. 
14.5 - Laptele praf va fi ambalat în cutii etichetate în limba română . Textul etichetelor va fi clar. 
concis, uşor de citit şi de înţeles, va furniza toate informaţiile necesare pentru ca utilizatorul, indiferent 
de nivelul educaţional şi de instruire, să înţeleagă cum trebuie manevrat, preparat şi păstrat produsul. 
Furnizorul are obligaţ ia de a inscripţiona pe fiecare cutie următoarea sintagma: "Acest produs nu se 
comercializează"*. 
15. Servicii 

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia numai daca este cazul de a 
presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 
16. Ajustarea preţului contractului 
16.1 - Preţul contractului este ferm pe întreaga perioda de valabilitate a acestuia si nu se ajustează. 

17. Amendamente 
17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndepliniri i contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţ ional , cu execeptia preţului si a obiectului contractului. 
18. Cesiunea 

18.1. - Furnizorul poate transmite, total sau parţial, prin acte juridice, creanţele născute din 
prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al achizitorului. 

18.2. - Furnizorul nu poate transmite, total sau parţial, obligaţi i le ce îi revin în temeiul prezentului 
contract sau contractul. 

18.3. - încălcarea art. 18.1 şi art. 18.2 dă dreptul achizitorului la aplicarea pactului comisoriu de 
gradul II reglementat de art 1553 alin (2) teza finală din Legea nr.287/2009 privind Codul C iv i l , 
contractul desfi inţându-se de plin drept fară. punere în întârziere, fără acţ iune în just i ţ ie şi Iară nicio 
altă formalitate prealabilă. 
19. Forţa majoră 

19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă . 
19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndepl inirea obligaţi i lor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţ ionează. 
19.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţ iune a forţei majore, dar lără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţ ia acesteia. 
19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţ ie în vederea 
limitării consecinţelor . 

19.5 - Dacă forţa majoră acţ ionează sau se es t imează că va acţ iona o per ioadă mai mare de 2 luni. 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fară ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
20. încetarea contractului 

20.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenţia unui/unei 
tribunal arbitrai/ instanţe judecătoreş t i , in cazul in care una dintre parti: 
- nu isi executa una dintre obligaţi i le enumerate la pct.4 - Obiectul principal al contractului, din 
prezentul contract: 
- este declarata in stare de incapacitate de plaţi sau a fost declanşata procedura de lichidare (faliment) 
inainte de începerea executări i prezentului contract: 
- cesionează drepturile si obligaţii le sale prevăzute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti: 
- in termen de 15 zile de la data pr imir i i notificării prin care i s-a adus la cunoşt inţa ca nu si-.a executat 
ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligaţi i le ce-i revin; 
- la încheierea duratei contractului conform punctului 6 din prezentul contract. 

20.2. Partea care invoca o cauza de încetare a prevedrilor prezentului contract o va notifica celeilalte 
parti, cu cel puţin 15 zile inainte de data la care încetarea urmează sa-si producă efectele. 

20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţi i lor deja scadente intre 
părţile contractante. 

20.4. Prevederile prezentului articol nu inalatura răspunderea pârtii care in mod culpabil a cauzat 
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incetarea contractului. 
21. Soluţionarea litigiilor 

21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă , prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate iv i între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului. 

21.2 - Dacă. după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţ ioneze de 
către instanţele judecătoreş t i din România . 
22. Limba care guvernează contractul 

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
23. Comunicăr i 

23.1 - ( I ) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
t ransmisă în scris; (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul pr imir i i . 

23.2 - Comunicăr i le dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail. cu condiţ ia confirmării în 
scris a pr imir i i comunicăr i i . 
24. Legea aplicabilă contractului 

24.1 - Contractul va ti interpretat conform legilor din România . 

Părţile au convenit să încheie azi 20.11.2017 prezentul contract. în doua exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte 

Achizitor Furnizor 

D I R E C Ţ I A D E S Ă N Ă T A T E 
P U B L I C A C O V A S N A 

S . C . C R A S T O C O M I M P E X S . R . L . 

Cabinet de avocat - Bene Ana 
Av. Bene Ana 

DJR. DE SĂNĂTATE F U B L C A 
Jud. COVASNA 

Vizat p«rrKu control financiar 
preventiv propriu. 
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