
Secţiunea IV. PROIECT CONTRACT

CONTRACT DE FURNIZARE Nr........ .................... ....... ......2017
1. PreambulIn temeiul Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre................................ ............. ...... .............................., cu sediul în ............................. ........................ ................. .Str........................... .....................  nr. ........................, tel/fax: .................................... ........................ inregistrat la ORCsub. nr. avand CUI ......................, şi cont trezorerieRO...... ..... ............. ................................... ............................ . deschis la ................... ...................... ............................ .reprezentată legal prin ......................................................... ., în calitate de vanzator
siSPITALUL GENERAL CF GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7, tel/fax 0236/411613, cod fiscal 3127328 şi cont trezorerie R083TREZ30620F330800XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, reprezentat legal prin Ec. Carmen Adriana SERBANESCU -  Manager si Ec. Emilia CHIR1TA Director Financiar - Contabil în calitate de cumpărător,

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 2 OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI2.1 Furnizorul se obligă să furnizeze respectiv să vândă, să livreze medicamente, pe bază de comandă fermă, în perioda convenită, ce fac obiectul prezentului contract.2.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere si să plătească preţul convenit în prezentul contract.
Art. 3 PREŢUL CONTRACTULUI3,1 Preţul contractului, este......................lei fara TVA, conform anexei:
-anexa-

Nr.
DCI

Lot

Unitate Cant. 
măsură GL

Cant

BZ

Total

cantitate
Pret/buc
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3.2 Achizitorul se obligă să plătească cu ordin de plata furnizorului preţul stabilit în urma stabilirii ofertei câştigătoare.3.3 Prin preţul produselor se înţelege preţul cu toate taxele, inclusiv TVA.3.4 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata preţului în contul furnizorului în termen de minim 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau de la data recepţiei bunurilor, dacă data primirii facturii este anterioară recepţiei bunurilor.3.5 Eventualele specificaţii referitoare la preţ, termen de plată, penalităţi de întârziere, dobânzi etc., prevăzute de către furnizor pe facturi, vor avea caracter unilateral şi nu vor putea modifica clauzele prezentului contract, chiar dacă facturile sunt acceptate la plată.
Art. 4 DURATA CONTRACTULUIDurata prezentului contract este de 2 luni de la data semnării.
Art. 5 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALAFurnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror reclamaţii, acţiuni în justiţie, daune interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu produsele achiziţionate.
Art. 6 LIVRAREA PRODUSELOR SI DOCUMENTELOR CARE LE ÎNSOŢESC6.1. Produsele vor fi livrate în termen de maxim 3 zile de la comanda fermă emisă de achizitor iar furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia fmală indicată de achizitor.Livrarea se va face, conform comenzilor, la următoarele sedii: Spitalul General CF Galaţi - str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7 localitatea Galaţi şi în Buzău la Secţia Exterioară cu Paturi CF Buzău -  str. Republicii nr. 8-12, localitatea Buzău.6.2 Certificarea de către beneficiar a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.6.3 Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care însoţesc produsele:a) factura fiscală;b) avizul de expediţie;c) dispoziţie de livrare;d) alte documente solicitate prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.6.4 Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare şi livrare.6.5 Furnizorul are obligaţia de a avea în depozitele sale o cantitate suficientă, astfel încât să poată asigura livrarea produsului în maxim 3 zile de la primirea comenzii.
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CLAUZE SPECIFICE

Art. 7 RECEPŢIE, INSPECŢII SI TESTE7.1 Achizitorul sau reprezentantul său, are dreptul ca în termen de 3 zile de la recepţia cantitativa să testeze produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică, din anexele la contract şi cu standardele normative în vigoare.7.2 Dacă la recepţie se va constata că vreunul dintre produsele testate nu corespunde specificaţiilor de produs sau standardelor, achizitorul are dreptul să refuze recepţia acestora, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsele refuzate. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în situaţia în care se constată în mod repetat neconcordanţa specificaţiilor de produs la recepţia acestora.7.3 Dreptul beneficiarului de a testa şi, dacă este necesar de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate/testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al beneficiarului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.7.4 Prevederile alin. 7.1- 7.2 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.
Art. 8 MARCARE Sî AMBALARE8.1 Marcarea şi ambalarea produselor prevăzute în anexele contractului intră în obligaţiile furnizorului.8.2 Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerea la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.8.3 Ambalarea, marcarea şi documentaţia din exteriorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele legale.
Art. 9 PERIOADA DE GARANŢIE A PRODUSELOR9.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract respectă normele de calitate şi cantitatea solicitată de beneficiar.9.2 Perioada de garanţie a produselor trebuie să fie de minim 12 luni înainte de data expirării acestora, beneficiarul având dreptul de a notifica imediat furnizorului în scris, fax, orice plângere sau reclamaţie ce apare în legătură cu această garanţie.La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele în termen de 3 zile fără costuri suplimentare pentru beneficiar.9.3 Beneficiarul are dreptul de a refuza plata produselor a căror garanţie este expirată sau care au fost confiscate de organele de control competente.
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Art. 10 REZILIEREA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI10.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului.Rezilierea intervine de plin drept fără intervenţia instanţei de judecată.Rezilierea intervine şi în cazul în care una din părţi este supusă măsurilor de reorganizare judiciară, faliment sau supraveghere specială în condiţiile legii falimentului.10.2 Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.10.3 Contractul încetează în următoarele situaţii:- la sfârşitul duratei de îndeplinire a acestuia; prin acordul de voinţă a părţilor;în condiţiile intervenirii unui caz de forţă majoră, constatat şi invocat în conformitate cu prevederile art. 11 din contract.10.4 Părţile nu pot cesiona drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul contract.
Art. 11 FORŢA MAIQRĂ11.1 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător -  total sau parţial -  a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.11.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 24 h producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.11.3 Dacă în termen de 7 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.
A rt.l 2 NOTIFICĂRI12.1 în accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.12.2 în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (AR] şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.12.3 Dacă notificarea se trimite prin fax/ e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.12.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzut la aliniatele precedente.
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Art.13 LITIGII13.1 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.13.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze, in prima instanţa competenta de la sediul cumpărătorului
Art.14 PENALITĂŢI14.1 Achizitorul va suporta dobânda penalizatoare de 0,06% în cazul în care nu-şi achită obligaţiile financiare conform art. 3.3.14.2 Furnizorul datorează dobânda penalizatoare de 0,06% în caz de nerespectare a obligaţiei de livrare a mărfii la termenele stabilite.Art. 15 CLAUZE FINALE15.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.15.2 Prezentul contract, împreună cu anexele sale (caiet de sarcini, oferta tehnică, oferta financiară) care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.15.3 în cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executare întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.Art.16 LEGEA APLICABILA CONTRACTULUIContractul va fi interpretat conform legilor din România.Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

VANZATOR, CUMPĂRĂTOR,........................ ................ SPITALUL GENERAL C.F.GALAŢI
MANAGER
Carmen Adriana SERBANESCU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Emilia CHIRiTA

CONSILIER JURIDIC
Teodor GHINISViza CFP
Rozica MîTREA
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