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CONTRACT SUBSECVENT NR.Z2O1 6

incheiat in baza acordului cadru nr.25/08.10.2015
avand ca obiect prestarea serviciilor medicale de medicina muncii

1. Pe4ile contractului subsecvent
ln temeiul Acordului Cadru nr.25 din data de 08.10.2015, a intervenit prezentul contract subsecvent,
incheiat intre:

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1 , sector 1, telefon/fax
313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO02TRE224A840303201400X deschis la frczoreria
Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alin VIERU si Director General Adjunct Ec. Mirela
IONITA Tn calitate de achizitor, pe de o parte
si
SC ROMGERMED VACARESTI SRL cu sediul in Bucuresti Cal. Plevnei nr. 137, sector 6, telefon:
0211311.00.75, fax: 0211367.32.05, email: office@clinicaromgermed.ro, numar de inmatriculare
J4Ol3929lO4.O4.2012, cod fiscal 30034544, cont trezorerie nr. RO47TRE27065069XXX011945 deschis la
Trezoreria Sector 6, reprezentata prin Administrator Carmen PIENARU, in calitate de prestator, pe de
alta parte.
2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmetorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contract - prezentul contract subsecvent;
b) achizitor gi prestator - petile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) prelul contractului - pretul plStibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzatoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d) servicii - activitdti a cdror prestare face obiect contractului;
e) produse - echipamentele si orice alte bunuri aferente prestarii serviciilor prevazute in contract;

f forla majord - reprezinta o imprejurare de origine externS, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila gi inevitabild, care se afld in afara controlului oricdrei peti, care nu se datoreazi gregelii sau
vinei acestora, gi care face imposibilS executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativi. Nu este
considerat fode majore un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din p6(i;
g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.
3. lnterpretare
3.1 - in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural 9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de conte)d.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul gi pretul contractului
4.1. - Prestatorul se obligi sd presteze servicii medicale pertodice (siguranta circulatiei) in
conformitate cu propunerea tehnica si cea financiara.
4.2. - Pre\ul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul serviciilor prestate, este de
2.870,00 lei, respectiv 35 de soferi x 82,00 lei/sofer.
4.3 - Plata se va efectua in termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii emise de catre
prestator.
4.4. - Achizitorul nu va efectua, iar prestatorul nu va solicita plati in avans.
5. Durata contractului
5.'1 - Durata prezentului contract subsecvent: 30 de zile de la semnarea acestuia de ambele parti.



6. Executarea contractului
6.1 - Executarea contractului incepe dupi semnarea acestuia.
6.2 - Examenele medicale periodice se vor efectua dupa un program stabilit intre achizitor si prestator, la
sediul CF 2 - Witting, pe baza unor programari prealabile, pentru un numar de 35 angajati.
6.3 - Toate celelalte activitati, inclusiv cele desfasurate de medicul de medicina muncii, se vor presta pe
toata perioada de derulare a prezentului contract subsecvent.
7. Docu mentel e contractu I u i
7.1 - Documentele contractului sunt:

1. acordul-cadru nr. 25108.10.201 5
2. propunerea tehnice
3. propunerea financiard
4. caietul de sarcini

8. Obligatiile principale ale prestatorului
8.1- Prestatorul se obligi si presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada convenita
gi in conformitate cu obligatiile asumate in propunerea financiara si propunerea tehnica.
8.2- Prestatorul se obligd se presteze serviciile la standardele gi performantele prezentate in propunerea
tehnice.
8.3 - Prestatorul se obligi se despdgubeascd achizitorul impotriva oriceror:

i) reclamatii gi acliuni in justitie, ce rezult5 din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectual5
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizilionate.

8.4 Prestatorul se obliga, in baza prezentului contract subsecvent:
- Sa participe la evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
- Transmiterea catre Administratia Strazilor a fiselor de aptitudine, intocmite in urma controalelor

efectuate;
- Colaborarea cu lucratorii desemnati din cadrul institutiei in vederea coordonarii masurilor de

prevenire si protectie ce se impun pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor
profesionale;

- lntocmirea anuala a unui raport medical cu privire la starea de sanatate a lucratorilor
Administratiei Strazilor;

- Participarea la realizarea si implementarea programelor de informare, educare si formare
profesionala cu privire la sanatatea si securitatea in munca pentru lucratorii la care s-a efectuat
supravegherea sanatatii prin examene medicale profilactice;

- Sa participe la sistemul informational national privind accidentele de munca si bolile profesionale;
- Asigurarea unei persoane permanente de legatura cu institutia;
- Asigurarea instruirii unui numar de lucratori, stabilit de beneficiar, in domeniul acordarii primului

ajutor, conform legislatiei in vigoare;
- Sa-si asume responsabilitatea serviciilor medicale prestate;
- Sa prezinte rezultatele analizelor, personal salariatului care soliciia rezultatele;
- Sa semnaleze suspiciunea de boala profesionala sau legata de profesie, depistata cu prilejul

prestatiilor medicale;
- Sa presteze serviciile de medicina muncii in conformitate cu legislatia in vigoare, care

reglementeaza aceasta activitate.
- Sa asigure expertize medicale, Ia solicitarea angajatorului pentru lucratorii la care in fisele de

aptitudine concluziile sunt de inapt medical.
- Sa prezinte informari asupra starii de sanatate a angajatilor, atunci cand angajatorul solicita acest

lucru.
- Sa asigure ori de cate ori este nevoie participarea medicului de medicina muncii la sedintele

Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca.
- Sa vizeze certificatele medicale, prin medicul de medicina muncii, in intervalul 18-20 ale fiecarei

luni;
- Sa asigure desfasurarea tuturor celorlate activitati ce intra in atributiile medicului de medicina

muncii, ori de cate ori achizitorul, prin derulator/Compartimentul SSM, ii solicita acest lucru.



- Sa consilieze angajatorul asupra alimentatiei de protectie ce trebuie acordata lucratorilor si a
materialelor igenico-sanitare.

8.5 - ln cadrul prezentului contract subsecvent, prestatorul are obligatia de a efectua examenele medicale
periodice, precum si toate celelalte activitati cerute de si pentru indeplinirea in conditii corespunzatoare a
contractului, conform ofertei tehnice depuse, inclusiv asigurarea serviciilor medicului de medicina muncii.
9. Obligatiile principale ale achizitorului
9.'1 -Achizitorul se oblige sd plateascd pretul convenit pentru serviciile prestate in conformitate cu
prevederile contractului subsecvent, pcl.4.2 si 4.3.
9.2 -Achizitorul se obligi sd programeze pentru examinare medicala, angajatii institutiei, potrivit
reglementarilor tehnice ale Ministerului Sanatatii.
9.3 - Achizitorul se obliga sa respecte recomandarile medicale rezultate in urma examenelor medicale.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
10.1 - ln cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reugegte si-gi execute obligaliile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea prestatiei neefectuate, ca penalitdti, o
sume echivalentd cu o cotd procentualS de 0,05% pentru fiecare zi de intaziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
10.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesia are obligalia de a pldti, ca penalitati, o sumi echivalentd cu o cote procentuale
de 0,05 % din plata neefectuat5, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cetre una dintre pdrli, in mod culpabil,
di dreptul pd(ii lezate de a considera contractul reziliat de drepUde a cere rezilierea contractului 9i de a
pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul igi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresatd
prestatorului, fdrd nici o compensatie, dacd acesta din urmi di faliment, cu condilia ca aceast6 denunlare
si nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru prestator. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru partea din contract indepliniti
pand la data denunlarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11. Garantia de bund execulie a contractului
11.1 Prestatorul are obligatia sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din pretul contractului, in lei fara TVA.
11.2 Garanlia de buna executie se constituie prin retineri succesive din valoarea facturilor prezentate la
plata.
11.3 Prestatorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal

competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil, distinct, la dispozitia autoritatii contractante(
conform HG nr.10451201 1).
Suma initiala pe care o va depune furnizorul in contul astfel deschis este de 0,5% din valoarea
contractului, fara TVA, reprezentand 14,35 lei.
Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta utmeaza sa alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de
buna executie.
Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea furnizorului.
1 1.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului

creat, daca furnizorul nu isi indeplineste, obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia
furnizorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
11.5 - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 92 din H.G. nr. 925/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de cdtre
contractant a obligatiilor asumate prin contract, daci achizitorul nu a ridicat pend la acea date pretentii
asupra ei.
12. AIte responsabilitdti ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile previzute in contract cu profesionalismul 9i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat 9i in conformitate cu propunerea sa tehnicd.
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(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane, materialele,
echipamentele 9i orice alte asemenea, cerute de gi pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
subsecvent.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor prestate. Totodata, este
respunzetor atat de siguranta tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, cat gi de calificarea
personalului folosit pe toate durata contractului.
13. AIte responsahilitdti ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligd sd pund la dispozitia prestatorului orice facilitati gi/sau informalii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnicd gi pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.
1 4. Verificdri/Receptia serviciilor
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnicd 9i din caietul de sarcini.
14.2 - La incheierea efectuarii examenului medical periodic ( siguranta circulatiei) se vor incheia tabele
justificative care vor contine suma prestatiilor medicale efectuate, semnate de catre ambele parti si care
vor insoti facturile emise de prestator,
1 5. I n cepere, fi n al izare, interzieri, si stare
15-1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil.
15.2 - Dacd pe parcursul Tndeplinirii contractului prestatorul nu respectd termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru achizitorului in timp util. Modificarea datei/perioadelor de
prestare se face cu acordul pdrtilor, prin act aditional.
15.3 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
intaziere in indeplinirea contractului dA dreptul achizitorului de a solicita penalitdti prestatorului.
16. Subcontractanti
16.1 - Prestatorul are obligalia, in cazul Tn care subcontracteazd pdrli din contract, de a incheia contracte
cu subcontractantii desemnati, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractanlilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cat gi contractele incheiate cu
acegtia se constituie in anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fati de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzetor fate de prestator de modul in care igi
indeplinegte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor daci acegtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului gi va fi notificatd
achizitorului.
17. Fo4a majord
17 .1 - Forla majori este constatata de o autoritate competente.
17.2 - Fo\a majori exonereaze panile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toati perioada in care aceasta aclioneazS.
'17.3 - indeplinirea contractului va fi suspendate in perioada de acliune a fo(ei majore, dar fdrl a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pirtilor pAnd la aparitia acesteia.
17.4 - Paftea contractanta care invocd fo(a majori are obligatia de a notifica celeilalte pi(i, imediat 9i in
mod complet, producerea acesteia gi sA ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitdrii
consecintelor.
17.5 - Partea contractantd care invoci forla majori are obligatia de a notifica celeilalte pati incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
17.6 - Dace forta majord actioneazd sau se estimeazi ca va acliona o perioadi mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul se notifice celeilalte pddi incetarea de drept a prezentului contract, fere ca
vreuna din pdti sa poate pretindi celeilalte daune-interese.
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1 8. Sol ution area I iti gii I or
18.1 - Achizitorul 9i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturi cu indeplinirea
contractului.
18.2 - Dace, dup6 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc se
rezolve in mod amiabil o divergenle contractualS, fiecare poate solicita ca disputa se se solulioneze de
c5tre instanlele judecetoregti din Romania.
19, Limba care guverneazd contractul
19.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdnS.
20. Comunicdri
2O.1 - (1) Orice comunicare intre pdti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmise in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregishat atdt in momentul transmiterii, cat gi in momentul
primirii.
20.2 - Comunicdrile intre pd4i se pot face 9i prin telefon, telegramS, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmirii in scris a primirii comunicirii.
21. Legea aplicabild contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
Serviciul din cadrul Administratiei Strazilor care deruleaza contractul este Compartiment SSM.
Pd(ile au Tnleles si incheie prezentul contract in patru exemplare, trei exemplare pentru achizitor si unul
pentru prestator.
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