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CONTRACT DE FURNIZARE
” Spital Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și
tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”
nr. ____________data ____________

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare
(denumită, în continuare Legea nr. 98/2016), cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările
ulterioare, coroborat cu Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în
situația de urgență legată de criza COVID-19; și a celorlalte acte normative incidente în materie, în vigoare
la data încheierii contractului, precum și a oricăror alte reglementări legale ce pot interveni până la
încetarea efectelor prezentului contract care modifică, completează reglementările legale existente;
În temeiul Raportului procedurii de atribuire a contractului de Furnizare Spital Mobil/Modular din
containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea
răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est, înregistrat sub numărul ___________________,
s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între :
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST (acronim ADIE), cu sediul în Iaşi, Bd.
Ştefam cel Mare şi Sfânt nr 69, judeţul Iaşi, telefon 0232.235.100 int. 207, tel/fax 0232.273.814, având
contul curent nr. RO70BRDE240SV04328642400 deschis la BRD IAȘI, codul fiscal 23198960, prin
reprezentant legal: dr. ing. Maricel POPA – preşedinte, și Alina Popa, director executiv, în calitate de
ACHIZITOR,
și
S.C. ……………………… S.R.L., cu sediul în str. ……………., localitatea……………., jud……………,
telefon/fax……………., numărul de înmatriculare ………………, cod fiscal …………….., cont
………………… deschis la …………………., reprezentată prin ……………….., având funcţia de
………………., în calitate de FURNIZOR.
denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care,
având în vedere că:
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•
Autoritatea/entitatea contractantă a derulat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare de atribuire având ca obiect achiziția de ” Spital Mobil/Modular din containere de
logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la
nivelul Regiunii Nord-Est”;
•
Prin Raportul procedurii de atribuire nr. ___________ din data de ______________
Autoritatea/entitatea contractantă a declarat câștigătoare Oferta Furnizorului, ______________________
au convenit încheierea prezentului Contract.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

k.

Art. 1. Definiţii:
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
act adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție
publică/sectorială de produse, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Legii nr.
99/2016 privind achizițiile sectoriale;
achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice
alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
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 este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de
Comerţ (CIC);
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, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;
zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
Art.2. Interpretare
2.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
2.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
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2.4. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele
achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.
Clauze obligatorii
Art. 3. Obiectul principal al contractului
3.1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea unui Spital Mobil/Modular din containere de
logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid19 la nivelul Regiunii Nord-Est, denumit în continuare Produs, pe care Furnizorul se obligă să îl livreze în
conformitate cu prevederile din prezentul Contract și anexele acestuia, cu dispozițiile legale, aprobările și
standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
Art. 4 Preţul contractului
4.1. Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului prețul total convenit prin prezentul Contract pentru
achiziția Produselor, respectiv prețul produsului livrat și al serviciilor accesorii prestate, în sumă de
maximum 73.949.579,83 lei, la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 14.050.420,17 lei.
4.2. Prețul prezentului contract este ferm pe toată durata contractului.
Art. 5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului va fi de maximum 60 zile de la data intrării în vigoare a contractului și se finalizează
la data de _________, sau, după caz, la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților. Durata
contactului este compusă din: termenul de livrare (termenul ofertat, dar nu mai mult de termenul maxim
impus de autoritatea contractantă), termenul de punere în funcțiune (max. 7 zile) și diferența (până la max.
60 de zile) pentru alte activități și proceduri aferente executării contractului (instruire personal, prezentare
documente, efectuare plăți etc.)..
5.2. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.
5.3. Furnizarea produselor aferente contractului va începe în termen de ____________ zile de la data
ordinului de începere a executării contractului emis în condițiile prevăzute la art. 6 din prezentul contract.
5.4. Prezentul contract produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală şi eliberarea
garanţiei bancare de bună execuție și obținerea autorizațiilor și avizelor necesare.
Art. 6. Executarea contractului
6.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie (în termen de maximum 5
zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți).
6.2. Neconstituirea garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de către ambele părți contractante, dă dreptul autorităţii contractante să rezilieze prezentul
contract, de plin drept, fără nici o altă formalitate prealabilă de punere în întârziere.
Art. 7. Documentele contractului
7.1.Furnizorul va livra produsul în condițiile stabilite prin prezentul contract, precum și a următoarelor anexe
care fac parte integrantă din prezentul contract:
✓ Anexa 1 – Graficul de Livrare;
✓ Anexa 2 – Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere
aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;
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✓ Anexa 3 – Propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare;
✓ Anexa 4 – Propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de
evaluare;
✓ Anexa 5 – Documentul prin care a fost constituită garanția de bună execuție, după constituire;
✓ Anexa 6 – Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
✓ Anexa 7 – Acordul de asociere, dacă este cazul ;
✓ Anexa 8 – Contractul de subcontractare, dacă este cazul.
7.2. În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la aln.7.1., prevederile acestora vor fi aplicate
în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
7.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale
Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează
prevederile Caietului de sarcini.
Art. 8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul și toate componentele acestuia la standardele şi
performanţele prezentate în propunerea tehnică, corepunzătoare cerinţelor din caietul de sarcini şi
specificaţiilor tehnice, anexe la contract. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată
faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în
caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform graficului de livrare prevăzut din ofertă.
8.3. Furnizorul se obligă să respecte şi condiţiile obligatorii prevăzute în caietul de sarcini și anexele
acestuia, referitoare la instruire, service, mentenanță și garanție.
8.4. Furnizorul se obligă să obțină autorizațiile și avizele necesare punerii în funcțiune.
8.5. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a. reclamaţii şi acţiuni în justiţie 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 legatură cu produsele achiziţionate, şi 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.
8.6 Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul
de livrare.
8.7 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a
serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul.
8.8. Furnizorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul
său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și
de calitate în vigoare.
8.9. În cazul în care Furnizorul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți
aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.
8.10 Furnizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, Personalul,
echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.
8.11. Furnizorul are obligația de a desemna, în termen de 2 (două) zile de la semnarea contractului,
persoana de contact.
8.12. Furnizorul are obligația de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Contractului.
Furnizorul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în Contract prin acoperirea cu
Personal specializat pe toată durata implementării Contractului. Furnizorul trebuie să se asigure că, pentru
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toată perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecărei activități vor îndeplini obligațiile stabilite în
sarcina acestora.
8.13. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în
conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și
metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
Art. 9. Obligațiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit, adică în maximum 2 zile de la
livrarea și punerea în funcțiune a echipamentelor.
9.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de 15 zile de la recepția
integrală, cantitativă şi calitativă, a bunurilor la sediul cumpărătorului, instalarea lor și obținerea
autorizațiilor și avizelor necesare punerii în funcțiune.
9.3. Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare,
propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu
vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului, inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe şi neconformități.
9.4. Achizitorul are obligația să desemneze, în termen de 2 zile de la semnarea contractului, persoana de
contact.
Art. 10 Asocierea de operatori economici, dacă este cazul
10.1. Fiecare asociați este responsabil individual și în solidar față de Achizitor, fiind considerat ca având
obligații comune și individuale pentru executarea Contractului.
10.2. Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de
asociere să acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul Contractului.
10.3. Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească Dispoziții din
partea Achizitor și să primească plata pentru și în numele persoanelor care constituie asocierea.
10.4. Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Achizitorului.
Art. 11. Modalităţi de plată
11.1. Sunt acceptate următoarele modalități de plată :
11.1.1. Plăți parțiale: avans – maximum 30% din valoarea contractului fără TVA, după prezentarea unui
instrument de garantare emis în condițiile legii; plăți parțiale, conform mențiunilor din caietul de sarcini,
dacă se fac livrări parțiale, condiționat de existența procesului-verbal de recepție și punere în funcțiune, în
interiorul termenului de livrare ofertat/maxim impus de autoritatea contractantă.
11.1.2. Prin utilizarea acreditivului, conform prevederilor legale în vigoare. Furnizorul se obligă să efectueze
toate demersurile (operaţiuni/activităţi de întocmire, transmitere formulare/documente către entităţile
implicate, cu respectarea strictă a termenelor etc.) în scopul virării de către Achizitor în contul furnizorului a
sumelor rezervate în acreditive şi datorate de achizitor potrivit prevederilor contractuale. Comisioanele
aferente deschiderii, actualizării, plăţii şi închiderii acreditivului se suportă de către fiecare parte, conform
documentelor justificative emise pe numele acestora.
11.2. Sumele reprezentând contravaloarea facturilor emise de furnizor şi acceptate de achizitor vor fi virate
în contul prestatorului, în termen de maximum 15 zile de la semnarea procesului verbal de punere în
funcţiune și obținerii avizelor de funcționare.
11.3. Plata produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate se va face în lei, pe baza următoarelor
documente: procesul verbal de recepţie calitativă şi cantitativă a produselor, procesul verbal de punere în
funcţiune semnat de ambele părţi și documentele menționate la art. 17, pct. 17.2, din prezentul contract și a
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celorlalte documente menționate în caietul de sarcini, și se va efectua numai în baza facturii/facturilor
emise de către prestator, prin virament bancar/sau documente contra plată, pentru acreditiv.
11.4. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Achizitor, și sunt necesare
revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizorului, termenul de plata a
facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de
fond ale facturii.
11.5. Furnizorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să
restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate
în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor),
vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale furnizorului sau alte
Organisme de control abilitate de lege.
Art. 12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor. Penalităţi, daune-interese
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să îşi îndeplinească obligaţiile asumate
prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o cotă de 1% din
valoarea bunurilor nelivrate/neinstalate, pe zi de întârziere, dar nu mai mult decât preţul contractului. În
cazul în care bunul nelivrat/neinstalat constituie o componentă importantă din ansamblul spitalului,
penalizarea se va aplica la valoarea întregului produs. Având în vedere faptul că termenul de livrare a
reprezentat criteriu de evaluare, depășirea termenului maxim impus de autoritatea contactată dă dreptul
acesteia să poate desfiinţa contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în justiţie şi fără
nicio altă formalitate prealabilă cu plata de daune interese, calculate conform celor de mai sus.
12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 de zile de la expirarea perioadei
prevăzută la punctul 9.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o cotă de 1% pe zi de întârziere din
valoarea facturilor neonorate.
12.3. Depăşirea termenului de răspuns la sesizare (în timpul perioadei de garanţie) va atrage penalităţi de
0,1% din valoarea echipamentului nefuncțional.
12.4. Dacă defecțiunea nu poate fi remediată în timp util, echipamentul va fi înlocuit pe cheltuiala
furnizorului.
12.5. În cazul rezilierii contractului, pentru prejudiciul provocat prin neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a obligațiilor asumate, furnizorul datorează daune-interese în cuantum de 1% din preţul
contractului, pentru fiecare zi rămasă de la data rezilierii contractului (exclusiv) până la data expirării
perioadei de îndeplinire a contractului (inclusiv), dar nu mai mult decât prețul contractului. Furnizorul nu are
dreptul de a pretinde, în aceste situații, nici o altă sumă în afara celor datorate de achizitor pentru bunurile
deja livrate și recepționate.
12.6. Furnizorul va despăgubi Achizitorul în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea/entitatea contractantă
ca urmare a culpei Contractantului;
b) Autoritatea/entitatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu
privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus;
c) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor
legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz.
12.7. Răspunderea Furnizorului nu operează în următoarele situații:
a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la
dispoziția Contractantului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere;
b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin Furnizorului se
datorează culpei Achizitorului;
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c) Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligaților contractuale imputate.
Art. 13. Ajustarea preţului contractului
13.1. Prețul prezentului contract este ferm și nu se actualizează.
13.2. Pentru bunurile furnizate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea
financiară, anexă la prezentul contract.
Clauze specifice
Art. 14. Garanţia de bună execuţie a contractului
14.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 1% din
prețul contractului fără TVA, adică __________ lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea
contractului de ambele părți. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 40
din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/sectorială/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare.
Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 1% din valoarea
contractului, fără TVA, în termen de maximum 5 zile de la semnarea contractului de ambele părți, printr-un
instrument de garantare emis în condițiile legii. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie
să acopere perioada de timp până la data finalizării contractului.
14.2. Autoritatea/entitatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție
în condițiile prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016, respectiv art. 47 din H.G. nr. 394/2016.
14.3. Restituirea garanției de bună execuție se face în termen 14 zile de la data îndeplinirii de către
Contractant a obligațiilor asumate prin contract, dacă Autoritatea/entitatea contractantă nu a ridicat, până la
acea dată, pretenții asupra ei.
14.4. În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de livrare contractat, precum şi pentru orice
motiv (inclusiv forţa majoră), furnizorul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie,
cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de livrare, în maximum 5 zile de la data semnării de către
părţi a actului adiţional de prelungire.
14.5. Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada
de prelungire a termenului de livrare şi până la semnarea procesului verbal de recepţie finală.
14.6. Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
Art. 15. Recepţie, inspecţii şi teste
15.1. Achizitorul sau reprezentantul său are/au dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică.
15.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi
pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
15.3. Inspecţiile şi testele aferente recepţiei finale se vor efectua la sediul locației spitalului, la momentul
livrării. Recepția se va efectua în termen de maximum 2 zile de la livrare.
15.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
15.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
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amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
15.6. Prevederile clauzelor 15.1-15.6. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau a
altor obligaţii prevăzute în contract.
Art. 16. Ambalare şi marcare
16.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii 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 stare bună la destinaţia finală.
16.2. În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în
toate punctele de tranzit.
16.3. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
16.4. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor
(paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea achizitorului.
Art. 17. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
17.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând datele
din graficul de livrare.
17.2. (1) La livrarea produselor, furnizorul are obligația de a comunica în scris, atât achizitorului, cât şi,
după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor,
cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a) factura comercială sau, după caz, fiscală;
b) inventarul completului;
c) aviz de însoțire a mărfii, documentul de transport, intern sau internaţional (dacă este cazul);
d) certificatul de origine (semnat şi ştampilat);
e) declaraţie/certificat de conformitate;
f) certificate de garanţie (pentru spital, în ansamblu, și pentru echipamentele din dotare);
g) documentaţia tehnică, conform instrucţiunilor din specificaţia tehnică;
h) orice alte documente solicitate în specificațiile tehnice.
17.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate și puse în funcţiune (parţial sau
total) se face după recepţie şi instalare, prin semnarea de către reprezentanții desemnaţi ai ambelor părţi a:
procesului verbal final de recepţie calitativă şi cantitativă a produselor, a procesului verbal de punere în
funcţiune şi a documentele emise de furnizor pentru livrare.
17.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
privind recepţia produselor și prezentarea avizului de funcționare.
17.5. Cheltuielile necesare pentru ca produsele să corespundă cerinţelor caietului de sarcini, valoarea
ambalajului, asigurarea auto şi transportul produselor la utilizatorul final, precum şi alte taxe şi cheltuieli
sunt incluse în preţ.
Art. 18. Asigurări
18.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de
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livrare convenit.
Art. 19. Perioada de garanţie acordată produselor
19.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de
ultimă generaţie şi incorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De
asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici
un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau
materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că
acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
19.2. (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de _________________ de luni
(fără restricții cu privire la numărul orelor de exploatare/).
(2) Perioada de garanţie a produselor începe după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală,
respectiv după semnarea procesului-verbal de recepţie finală a produselor și a procesului verbal de punere
în funcţiune, fără obiecţiuni.
19.3. În perioada de garanţie a produselor, furnizorul are obligaţia de a furniza piesele de schimb şi
subansamblurile care se defectează.
19.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, cu privire la orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
19.5. În perioada de garanţie, la primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia
defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor,
conform documentaţiei de atribuire. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele
defecte, beneficiază de prelungirea duratei de garanţie cu perioada cât acestea nu au putut fi utilizate.
Timpul de răspuns la sesizare şi de remediere a defecţiunilor este de maxim 10 zile. Timpul de înlocuire a
produsului este de maximum 30 de zile.
19.6. În eventualitatea în care a încetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are obligaţia:
✓ de a notifica în avans (cu cel puţin 90 de zile) achizitorul, pentru a permite acestuia să
cumpere piesele necesare; şi
✓ de a pune la dispoziţie achizitorului, fără plată, dacă i se cere, proiectele, desenele şi
specificaţiile pieselor de schimb.
19.7. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a solicita pretenţii materiale, sub formă de penalităţi, pentru furnizor, conform
prevederilor art. 12.3.
Art. 20. Servicii
20.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. Mentenanţa produselor va fi asigurată de furnizor
prin unităţi specializate, conform mențiunilor din caietul de sarcini.
20.2. Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.
20.3. Furnizorul este obligat să asigure repararea sau înlocuirea gratuită a produselor după expirarea
termenului de garanţie, în cazul în care defecţiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize
tehnice efectuate de un organism neutru, apărute în termen de 5 ani de la expirarea perioadei de garanţie
a ultimului lot de produse recepţionate, caz în care cheltuielile aferente vor fi suportate de vânzător.
20.4. (1) Furnizorul va asigura pregătirea gratuită pentru ..... persoane. Durata cursurilor este de 6 ore.
(2) Toate costurile aferente acestei acţiuni vor fi suportate de vânzător.
9
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
Nr. Înregistrare: 10/A/2008 - Cod Fiscal 23198960
Sediu social: municipiul Iaşi, Bd. Stefan cel Mare si Sfânt nr. 69
Tel: 0232-235100, int. 207; Tel/Fax: 0232-273814; e-mail: euronest@yahoo.com

Art. 21. Subcontractarea şi cesiunea
21.1. Este interzisă subcontractarea unor părţi sau a întregului contract din momentul semnării acestuia
între furnizor şi Autoritatea Contractantă.
21.2. Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.
21.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.
Art. 22. Încetarea și rezilierea contractului. Pact comisoriu
21.1. Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele părţi a
tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a dispariţiei, fără vina nici uneia dintre
părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia aplicabilă.
22.2. Achizitorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, în cazul în care acesta:
a) intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este
într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus
atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita
profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;
d) a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţie,
implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse prejudicii
intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e) a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a unei alte
proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată din bugetul Uniunii Europene;
f) este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul juridic,
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel de modificări sunt
acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;
g) nu furnizează garanții și/sau asigurările solicitate sau garantul/asiguratorul nu își poate respecta
angajamentele asumate;
h) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea corespunzătoare a
prezentului contract.
22.3. În cazurile menționate la pct. 21.2, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării contractului.
22.4. (1) Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în
întârziere, şi de a pretinde daune – interese în oricare dintre următoarele situaţii:
a) furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;
b) furnizorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor sau
solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor sale
contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare şi în termenele prevăzute a
serviciilor.
(2) În oricare din situaţiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza furnizarea fie direct, fie prin
încheierea unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, costurile respective fiind imputabile furnizorului.
22.5. Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, furnizorul va lua toate măsurile necesare
pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa fel încât costurile să fie
minime.
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22.6. Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către furnizor până la finalizarea furnizării,
după care are dreptul de a recupera de la furnizor toate costurile suplimentare aferente furnizării
produselor, sau, după caz, va plăti furnizorului orice sume restante.
22.7. În cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neîndeplinire sau îndeplinire
necorespunzătoare din partea furnizorului, va fi îndreptăţit să perceapă de la furnizor daune-interese, în
cuantum de 1% din preţul contractului fără TVA, pentru fiecare zi rămasă de la data rezilierii contractului
(exclusiv) până la data expirării perioadei de îndeplinire a contractului (inclusiv), dar nu mai mult decât
preţul contractului. Furnizorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor
datorate de achizitor pentru produsele deja livrate.
22.8 (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 10 zile de la apariţia
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc :
a) - la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar
fi contrară interesului public;
b) - la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi economice
care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
c) - la sistarea, sau după caz, rezilierea contractului de finanţare a proiectului, în cadrul căruia se
realizează prezentul contract.
(2) Dreptul de denunţare unilaterală a contractului din partea achizitorului este valabil şi pentru situaţia
sistării finanţării contractului prin fondurile alocate din bugetul propriu al Asociaţiei.
22.9. În cazul prevăzut la punctul (9), furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Art. 23. Forţa majoră
23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.4. 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 dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Art. 24. Litigii
24.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
24.2. 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 soluţioneze prin mediere,
procedura desfășurându-se în raza teritorială a sediului achizitorului.
24.3. Dacă achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi
poate solicita ca disputa să fie solutionată de instanțele judecătorești competente din raza teritoriala a
sediului achizitorului.
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Art. 25 Limba care guvernează contractul
25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
Art. 26. Comunicări
26.1. Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură
confirmarea primirii documentului.
26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
26.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
26.4. În cazul în care Achizitorul nu obține confirmarea de primire pentru cel mult două
notificări/adrese/inștiințări/comunicări etc. având același obiect, transmise în temeiul prezentului contract la
ultima adresă declarată de către furnizor, notificarea/adresa/inștiințarea/comunicarea etc. își va produce
efectele de la data transmiterii și nu de la data confirmării de primire.
26.5. Adresele la care se transmit comunicările sunt:
26.5.1. Pentru Achizitor:
• Adresa: Municipiul Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr 69, judeţul Iaşi, România;
• Telefon: 0232.235.100 int. 207;
• Tel/fax: 0232.273.814;
• E-mail: euronest@yahoo.com
26.5.2. Pentru Furnizor:
• Adresă:
• Telefon/Fax:
• E-mail:
26.6. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și
altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită,
reprodusă și înregistrată.
26.7. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale
Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate la pct.25.5..
26.8. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:
a) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,
b) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare
de primire,
c) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin
fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi
considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).
26.9. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare
stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.
26.10. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de
comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în
limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.
26.11. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte
Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.
Art. 27. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal
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27.1. Furnizorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea
încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale.
27.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații
venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.
Art. 28. Dispoziţii finale
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
28.2. Furnizorul va respecta și se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România,
precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie
şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său va respecta şi se va supune de
asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Furnizorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi
acţiuni în justiţie, rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta sau personalul său.
28.3. Pârțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
Părţile au înţeles să încheie astăzi,
, prezentul contract în două exemplare de valoare juridică
egală, a câte ____ pagini, câte unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR,

FURNIZOR,

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST
Preşedinte,
dr. ing. Maricel POPA

Director executiv,
Alina POPA
Control financiar preventiv,
ec. Elena ARVINTE

Responbsabil Financiar,
ec. Mihaela ORĂȘANU
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