
Contract de farnizare

_____data =Zb, ¿Xf, NLo/îf

Preambul

în  temeiul Legii 98/2016privind achiziţiile publice şi în conformitate cu prevederile H.G. 
395/02,06,2016, pentm aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordidui-cadru, 
s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI, cu sediul in Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7, tei/fax: 
0236/411613, cod fiscal 3127328, cont trezorerie R083TREZ30620F330800XXXX deschis la 
Trezoreria Municipiului Galaţi, reprezentat legai prin Ec. Carmen Şerbănescu -  Manager $i Ec, Emilia 
Chirita - Director Financiar-Contabil, în calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC BIOTA COM SRL adresa sediu m k i
_ număr de înmatriculare cod fiscal

f $ « f â  fy jb F /S — . c o n ţ i T r e z o r e r i a  mun.
fi\ a » reprezentat prin fl-â tu n -* /_________________ in

funcţia.... calitate de furnizor, pe de alta parte.

1. Obiectul principal al contractului

LI - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele din anexa la prezentul contract,
1.2- Achizitorul se obligă sa achiziţioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca preţul convenit in 

prezentul contract.

2. Preţul contractului şi termenul de plată
2.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate este cel rezultat în urma ofertei desemnate 
castigatoare conform şedinţei de tranzacţionare de la Bursa de Mărfuri, la care se adaugă cota de TVA. 
(daca furnizorul este plătitor de TVA)
2.2 . Termenul de plată al produselor achiziţionate este de 60 zile, de la data recepţiei , respectiv de la 
data comunicării facturii.
3. Durata contractului
3.1 -  Prezentul contract este valabil de la data de 22.02.2018 pana la data de 22.10.2018 , cu 
posibilitatea de prelungire prin act adiţional.
4. Documentele contractului
4.1 - Documentele contractului sunt:



- Caietul de sarcini
- Propunerea Tehnica
- Propunerea Financiara
5* Obligaţiile principale ale furnizorului
5.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele contractate în conformitate cu regimul si specificul 
aferent domeniului alimentar, (producţia, transportul şi comercializarea acestora) cu respectarea 
dispoziţiile normative incidente in domeniul siguranţei alimentare si a etichetării produselor, şi în 
deplină concordanţă cu specificaţiile din caietul de sarcini.
In situaţia in care apar neconcordante intre prevederile contractuale si specificaţii stipulate prin caietul 
de sarcini, referitoare la aspect, calitate, cantitate, garanţie, mod de 
prezentare/ambalare/transport/livrare, inclusiv recepţia finala, prevalează cerinţele din caietul de sarcini, 
parte integranta la contract.

De asemeni furnizorul este pe deplin răspunzător de respectarea întregii legislaţii aplicabile 
produselor de origine alimentară (animală, după caz).
5.2, Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termen de 48 ore de la transmiterea comenzii.
5,3 - Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii si acţiuni in justiţie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziţionate;
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei in .care o astfel 
de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

6. Obligaţiile principale ale achizitorului
6.1 - Achizitorul se obliga sa recepţioneze produsele în termenul convenit
6.2 -  Achizitorul se obliga sa plateasca preţul produselor către furnizor in termenul stabilit conform art.
2.2 după recepţia acestora, în baza documentelor de însoţire a mărfii (factura fiscală).

7» Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaţiilor
IA  - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa-si îndeplinească obligaţiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% / zi din valoarea prestaţiei neexecutate, pentru fiecare zi de 
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale.

7.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onorează obligaţiile in termenul stabilit la art. 2.2, atunci acestuia 
îi revine obligaţia de a plaţi, ca penalitati un procent de 0,03% pe zi întârziere calculat la valoarea plăţi 
neefectuată.
7.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către furnizor, in mod culpabil si 
repetat, da dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de 
daune-interese.
7.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta anulare sa 
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita 
până la data denunţării unilaterale a contractului.
7.5 în cazul în care pe întreaga perioada a contractului, indiferent de motive, preţul produselor va suferi 
modificări, ce determina rezilierea unilaterala în mod anticipat a contractului din către achizitor, cu titlu



de daune interese, furnizorul va piati o desbagubire egala cu 10 % din valoarea integrala a contractului, 
indiferent de cantitatile ramase in livrare la momentul încetării.

Clauze specifice
8. Recepţie, inspecţii si teste
8.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile precizate la art, 5.1.
8.2 Achizitorul are obligaţia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor $ai 
Împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor si inspecţiilor.
8.3 - Inspecţiile si testele din cadrul recepţiei provizorii (cantitative) si recepţiei finale (calitative) se vor 
face ia sediul achizitorului.
8.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul sa ii respingă, iar furnizorul are obligaţia, fara a modifica preţul contractului la una dintre 
următoarele proceduri(fară a se limita la acestea):

a) de a înlocui produsele refuzate,
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespunda specificaţiilor lor 

tehnice.
8.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor cu sau fara participarea 
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora ia destinaţia finala.
8.6 - Prevederile clauzelor 10.1-10.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau 
altor obligaţii prevăzute in contract pentru îndeplinirea întocmai a obligaţiilor contractuale.

9. Ambalare si marcare
9.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata fara limitare la 
condiţiile diverse-accidentale şi neprevăzute referitoare la manipulare, transport, tranzit/depozitare, cu 
expunerea eventuală la intemperii de natură extremă, astfel încât produsele ajunse la destinaţie, să 
corespundă condiţiilor de calitate, integritate şi funcţionalitate.

9,2 - Ambalarea, marcarea si documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinţele necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale şi în conformitate cu 
legislaţia specifică în materie
9.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protecţiei 
coîetelor (paleti de lemn, foi de protecţie, etc) după sosirea la destinaţie ramau in proprietatea 
achizitorului.

10. Livrarea si documentele care însoţesc produsele
10.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finala indicata de achizitor, respectând 
după caz:

a) datele din graficul de livrare,
b) termenul comercial stabilit;

10.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica in scris, atat achizitorului cat 
si după caz, societarii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, 
cantitatea, locul de încărcare/descărcare.
(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite achizitorului atât documentele care însoţesc



asigură şi dovedesc corriormitatea/originea/calîtatea/garanţia, iară a se limita numai la cele enumârâie, 
chiar şi dacă aceste documente au fost sau nu solicitate la emiterea comenzii de către achizitor,
(Factura fisala, declaraţie de conformitatet etc.)
Declaraţia de conformitate va cuprinde obligatoriu nr. lotului produsului livrat
10.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca 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.
10.4 - Livrarea produselor se considera încheiata in momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor referitoare la recepţia finală a produselor.
Livrarea mărfii se va face prin grija şi pe cheltuiala Furnizorului, conform comenzilor si a termenelor de 
livrare . Cheltuielile livrării fiind incluse în preţul mărfii,furnizorul nu are dreptul să perceapă nici o altă 
taxa sau onorariu în legătură cu acestea
11. Asigurări
1 LI - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii 
sau deteriorării şi/sau neprevăzute la fabricare, transport, depozitare /tranzitare, de la locul de încărcare 
şi până la locul de livrare

12. Perioada de garanţie acordata produselor
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produseie furnizate prin contract sunt in stricta 
conformitate cu cerinţele specificate prin caietul de sarcini.
12.2 - (1) Perioada de garanţie acordata produselor de către furnizor este conform cerinţelor minime din 
caietul de sarcini sau în lipsa menţiunii stipulată în prezentul contract, garanţia trebuie să coincidă cu 
garanţia producătorului şi să se conformeze în mod obligatoriu legislaţiei naţionale în materia garanţiei 
acordată consumatorilor (Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garanţiile asociate ) cu 
respectarea normativelor europene {Directiva 1999/44/CE privind vânzarea produselor şi garanţiile 
acestora )
(2) Perioada de garanţie a produselor Începe cu data recepţiei efectuate după livrarea la sediul 

achizitorului
12.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plângere sau reclamatie ce 
apare in conformitate cu aceasta garanţie.
12.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a 
înlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in 
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o noua perioada de garanţie 
care curge de la data înlocuirii produsului.
12.5 - Daca furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu înlocuieşte produsul in perioada convenita, 
achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici 
un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

13. Ajustarea preţului contractului
13.1 - Pentru produseie livrate, plăţile datorate de achizitor sunt cele ofertate în urma şedinţei de 
tranzacţionare, ce devine anexa la contract.
13.2 — Pe toata perioada contractului, preţul produselor ramane neschimbat

14. Subcontractanti
14.1 - Furnizorul are obligaţia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza. de a încheia



14.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
subcontractantii desemnaţi.
(2) Lista subcontractantiîor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cat st contractele încheiate cu aceştia 
se constituie in anexe la contract,
14.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul in care îndeplineşte 
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de furnizor de modul in care isi îndeplineşte partea 
sa din contract,
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca aceştia nu isi îndeplinesc 
partea lor din contract.
14.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a Îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului si va fi notificat achizitorului.

15. Cesiunea
15.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, tara sa 
obţină, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
15.2 -  Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
obligaţii asumate prin contract.

16. Condiţii de încetare:
Contractul încetează în următoarele condiţii:
- la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
- prin acordul de voinţă al părţilor contractante;
- rezilierea pentru nerespectarea obligaţiilor asumate;
- prin denunţarea unilaterală a contractului cu obligaţia preavizării cu cel puţin 15 zile înainte de către 
partea interesată;
imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

- forţa majoră invocată rn condiţiile legii

17. Forţa majora
17.1 - Forţa majora este constatata de o autoritate competenta.
17.2 - Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza,
17.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, imediat si 
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziţie in vederea limitării 
consecinţelor.
17.5 - Daca forţa majora actioneaza sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara 
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative



18.2 - Daca, după 15 de ziîe de la începerea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de 
eatre instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.

19 Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba romana.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie sa fie 
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat în momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
20.2 - Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-maiî cu condiţia 
confirmării in scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabila contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părţile au înţeles sa încheie prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Teodor Ghinis



Anexa [a contract nr. M-cz.iotp

Sediu
livrare

NR.
CRT
LOT

Obiectul achiziţiei Coti CPV
CANTITATE
ESTIMATA

PREŢ
(Lei fara TVA)

VALOARE (Lei fara 
TVA)

8 UZAU 30 branza iopita <140g) 1554500D-O 200,00 2,80 560,00

BUZĂU 39 ficat pui congelat 15112300-9 500,00 7,00 3.500,00

BUZĂU 40 macrou congelat (300-500 g) 15221OOG-3 500,00 8.60 4.300,00

SUZAU 42 piept pui dezosat congelat 15112130-6 100.00 17,25 1-725,00

BUZĂU 43 pulpe pul cu spate congelate 15112210-1 1.000,00 6,10 6.100,00

BUZĂU 44 pulpe pui Inferioare congelate 15112130-6 400,00 6,50 2.600,00

BUZĂU 35 zaharvaniîaf (8 g) 15890000-3 150,00 0,33 57,00

18.842,00

GALAŢI 7 branza topita (140g) 15545000-0 300,00 2.30 840,00

GALAŢI ÎS macrou congelat (300-500 g) 15221000-3 1.500,00 8,20 12,300,00

GALAŢI 20 piept pui dezosat congelat 15112130-6 150,00 17,00 2.550,00

GALAŢI 17 zahar vaniiat (Sg) 15890000-3 500,00 0,38 190,00

15,850,00

Total VaIoare(Lel fara TVA)
34.722,00

Total ValoareiLei cu TVA) 37.648,98

* Livrări ¡asediul din Galaţi fStr.AIexandm Mcruzzi, nr. 5-7) s:/cau Buzaţi (Secţia Exterioara cu Paturi CP Buzău Bdut RenublicttMr. 8- 
12) În program Luni-Vineri: £-14, cu transport autorizat si însutit de documente privind calitatea din care sa re/osa nr. fotului livrat, 
termen de garanţie ţdeclaraţia de conformitate va însoţi produsa! in momentul livrării)

CONDIŢII DE LIVRARE

* Cantiteti estimate. Grafic de livrare estimativ s livrările vor fi in cantitatl conform comenzii scrise /  telefonice lansate de autoritatea 
con troctanta, cart tito ti ce pot fi condiţionate de; spatiile de depozitare, numărul de pacienţi, alocaţia de hrana si fondurile disponibile in 
buget, din contractatele ai Casete de Asigurări de Sanatate Galaţi, respectiv Buzău /  venituri proprii

Grafica! de livrare estimativ; talar vaniiat, brânzo tapito, carnea congelata - lunar; bronza praospata - saptamonal

" Termen de livrare : maxim 43 ore de ic comanda

"Etichetarea alimentelor sa va face In conformitate cu Normele Metodologice la Hotara rea de Guvern nr. 10S/2002.

"Cerinţele de calitate solicitate ih Caietul de sarcini au fost stabilite co fiind minimale,

"Orice produs care nu corespunde calitativ (ex. gust, miros, culoare (¡¿corespunzătoare, defecte, lipsa /nrcr/pi/onorij duratei de 
valabilitate, nerespectorea colitotii nutritive solicitate, ere, ) va fi intocait de furnizor pe propria cheltuiala, in maxim 24 de ore de la 
sesizare, in caz contrar Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a sesiza protecţia Consumatorului, furnizorul suportând roate 
cheluieiile aferente testărilor necesare determinării conformităţii,

CONDIŢII DE GARANŢIE
* Temene de garanţie specifice fiecărei grupe de alimente, din momentul livrării:
Branza topita : - min 45 zile 
C A RN E  CONGELATA- min. 5 luni

SPITAL GENERAL CF

MANAGER,’| *
Ec. Carmen şâ§ane:

■■■■ V_.' ; 1 „
//■^

C o n silie r  Juridic,
Teodor Gfiînis

Viza C.F.P.,
Ec. R oz ¡ca M itrea

SC BIOTA COM SRL


