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CONTRACT SUBSECVENT 
Nr. RC g.5. data19.03.2016 

1. Piirfile contractului subsecvent 

h temeiul Acordului Cadru nr. RC 53 din data de 01.09.2013, a intewenit prezentul contract subsecvent, 
incheiat 

DIRECTL4  GENERA^ DE A S I S T E ~  S O C L ~ ~  A MUMCIPZULUI BUCUREm - D.GA.SM.B., cu 
sediul in Bucure~ti, strada Academiei N. 3-5, sector 3, cod fiscal 15531230, cont IBAN 
R0804TREZ70024680220XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Bucuregti, tel. 021.314.23.15, fax 021. 
314.23.16, reprezentati prin doamna Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU - Director General, in calitate de 
beneficiar, pe de o parte 

li 
SC NOVA TECH MED SRL, cu sediul in Bucure~ti, sos. Mihai Braw, ~ . 6 2 A ,  corp A sector 2, numar de 

tnmatriculare J40/1839/2012, CIF RO 29805718, cont IBAN R042TREZ7025069XXX015775, deschis la 
Trezoreria sector 2, Bucuregti, telefon 021.250.13.34; fax 021.250.13.34 reprezentata prin domnul Adrian 
VACKREAN -Administrator, Pn calitate de furnizor, pe de alti parte. 

2. Definitii 
2.1 - in prezentul contract umitorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Contract - prezentul contract $i toate anexele sale; 
b)achizitor gi executant - p w l e  contractante, aSa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) prewl contractului - prew plitibil furnizorului de a t r e  beneficiar, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integral5 qi corespunzritoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) l u c k  - activimi a cgror executie face obiect al contractului; 
e) produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb ~i otice alte bunuri cuprinse in 
anexdanexele la prezentul contract gi pe care furnizorul are obligatia de a le furniza aferent lucrarilor 
executate conform contractului; 
f) forp major& - reprezintil o ^hprejurare de origine extemg, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil5 
gi inevitabili, care se afli tn afara controlului orickei pwi, care nu se d a t o r e d  gregelii sau vinei acestora, 
gi care face imposibil& executarea gi, respectiv, Pndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: rkzboaie, revolqii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii a p h t e  ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivg, ci enuntiativa Nu este considerat for@ 
majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, f3r5 a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pfirti; 
g) zi - zi calendaristic8; an - 365 de zile. 



3. Interpretare 
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural 8i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zT'sau "zile" sau once referire la zile reprezintg zile calendaristice da& nu se specific% k 
mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul ~i pretul contractului 
4.1. - Furnizorul se obligil s i  fumiieze materiale sanitare, in perioadalperioadele convenite $i in 
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Beneficial se oblig& s& pliteascil fumizorului prep1 convenit pentru hdeplinirea contractului de 
fumizare materiale sanitare. 
4.3.- Preful convenit pentm kdeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate, plitibil 
furnizorului de cIitre beneficiar este de 207.991,05 lei fara TVA, respectiv 249.589,26 lei cu TVA, pentru 
cantitatea de produse ce vor fi livrate conform Anexa I la prezentul contract. 

5. Durata contractului 
5.1 - Contractul intrii h vigoare la data semntirii acestuia de catre ambele p w i  $i este valabil p8ni la data 
de 31.09.2016. 

6. Executarea contractului 
6.1 - Executarea contractului hcepe dup5 constituirea garantiei de bun8 executie $i/sau darea comenzii de liware 
de catre beneficiar. 

7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 
- caietul de sarcini; 
- propunerea tehnici ; 
- propunerea financiari ; 
- certificatele de garantie, dupi caz ; 
- certificatele de calitate, dupg caz ; 
- garantia de bung executie ; 
- anexe la contract. 

8. Obl iawle  principale ale furnizorului 
8.1 - Fumizorul se obligi sli livreze produsele care fac obiectul prezentul contract h perioadalperioadele 
convenite $i in conformitate cu obligatiile asumate. 
8.2 - Furnizorul se obligi s i  livreze produsele la standardele $i sau performanfele prezentate in oferti. 
8.3 - Fumizorul se obligEi s.5 livreze produsele comandate, in locatiile indicate de catre beneficiar. 
8.4 - Fumizorul se obligri s.5 despigubeasc5 beneficial impotriva ori&r: 
i) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulti din inciilcarea unor drepturi de proprietate intelectualg (brevete, 
nume, m*ci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru 
sau in leg&turH cu produsele achizifionate, $i 
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturil, aferente, cu excepfia situa$ei in care o astfel de 
hcillcare rezultg din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre beneficiar. 

9. Obligatiile principale ale beneficiarului. 
9.1 - Beneficiarul se obligil s i  pliteasci prewl convenit in prezentul contract pentru produsele livrate. 
9.2 - Beneficiarul se obligi s i  receptioneze produsele livrate h termenul convenit. 



9.3 - Beneficial se obli* sH p1Hteasc.H prepll produselor dtre fumizor fn termen de maxim 30 de zile 
calendaristice de la data emiterii facturii fiscale. 
9.4 - Daci beneficiaml nu onoreazi facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei p r e v h t e  
convenite, Fumizoml are dreptul de a sista livrarile. Imediat ce beneficiaml onoreazH factura, Furnizorul va 
relua livrarile in cel mai scurt timp posibil. 

10. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabik a obliiatiilor 
10.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiv&, fumizoml nu reu$e$te sii-$i fndeplineascH obligatiile asumate, 
atunci beneficiaml are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o sum& echivalenti cu o 
coti procentualli de 0,1% pentru fiecare s i p t h h a  de i n e e r e ,  p h i  la Endeplinirea efectivi a 
obligatiilor. 
10.2 - i n  cazul in care beneficial nu P$i onoreazi obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a pliiti, ca penalititi, o sumti echivalenti cu o coti 
procentuali de 0,1% din plata neefectuatg. 
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de ciitre una dintre pi%$, in mod culpabil 
si repetat, ds dreptul pwii lezate de a considera contractul de drept reziliat vi de a pretinde plata de daune- 
interese. 
10.4 - Beneficial ivi rezervi dreptul de a denunp unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresati 
fumizomlui, %I% nici o compensatie, dacH acesta din u m i  dH faliment, cu conditia ca aceasti anulare sSi nu 
prejudicieze sau s i  afecteze dreptul la acfiune sau despigubire pentru fumizor. In acest caz, furnizoml are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitli p h a  la data 
denuntirii unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

11. Garanfia de buns executie a contractului 
11.1. - Fumizoml are obligatia de a constitui garantia de bung executie a contractului in cuantum de 5% din 
valoarea contractului, fara TVA, reprezentand 10.39935 lei, in maxim 15 zile de la semnarea de catre 
ambele parti a prezentului contracf 
11.2. - In situatia constituirii garantiei prin retineri succesive din facturi, beneficiarul va retine 5% din 
plata cuvenita pentru facturile partiale, drept garantie de buna executie. In acest caz fumiioml va deschide 
un cont la dispozitia beneficiarului, la trezoreria din localitatea in care isi are sediul social, in care trebuie 
sa depuna o suma initiala care nu poate fi mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul 
Hindeplinirii contractului beneficial unneaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si 
cuvenite fumizorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia 
pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Beneficial va dispune ca banca sa instiinteze fiunizoml de 
varsamantul efectuat, precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea 
furnizorului. 
11.3. - Beneficiml are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de b u d  executie, in limita prejudiciului 
creat, dac2 fumizoml nu P$i indeplinese obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretentii asupra garantiei de bun5 execufie beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucm fumizorului, 
precizhd totodati obligatiile care nu au fost respectate. 
11.4. - Garantia produselor este distincti de g m t i a  de buni executie a contractului. 

12. Alte responsabilitiifi ale furnizorului 
12.1 - (1) Fumizorul are obligatia de a livra produsele p r e v h t e  in contract cu profesionalismul $i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi fn conformitate cu propunerea sa tehnicii. 
(2) Fumimml se obligi s i  supravegheze livrarile, s i  asigure resursele mane,  materialele, instalatiile, 
echipamentele $i orice alte asemenea, fie de naturii provizorie, fie definitivk cemte de $i pentru contract, ?n 



mbura h care necesitatea asigurhii acestora este previizutii ?n contract sau se poate deduce in mod 
rezonabil din contract. 
12.2 - Fumizoml este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor in conformitate cu graficul de livrare 
convenit. 

13. Alte responsabilititi ale beneficiarului 
13.1 - Beneficial se obligg sfi punti la dispozitia fumizorului orice facilitgti ~ilsau informatii pe care 
acesta le-a cerut in propunerea tehnid gi pe care le considerg necesare indeplinirii contractului. 

14. Receptie gi verifidri 
14.1 - Beneficiaml are dreptul de a verifica modul de livrare pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnicti gi din caietul de sarcini. 
14.2 - Verificirile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile dm prezentul contract. Beneficial are 
obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sii  Tmputemiciti pentru acest scop. 

15. fneepere, f i n a l i r e ,  htfinieri, sistare 
15.1 - (1) Furnizorul are obligaiia de a incepe livrarea produselor in timpul cel mai scurt posibil de la 
primirea ordinului de incepere a contractului. 
(2) fn cazul in care fumizorul sufed inarzieri $sau suportg costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 

beneficiarului, pwile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de executie a contractului; si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se vor adtauga la preful contractului. 

15.2 - (1) Livrarile executate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare faz5 a acestora previkutg a fi 
terminatti intr-o perioadH stabilia in graficul de livrare, trebuie finaluate in termenul convenit de ptifli, 
termen care se calculeazi de la data inceperii executiei livrarilor. 
(2) in cazul in care: 
i) orice motive de Tntirziere, ce nu se datoreazi fiunizorullui, sau 
ii) alte circumstance neobignuite susceptibile de a suweni, altfel decat prin Pndcarea contractului de 
c&tre executant, indrepwesc fumizoml de a solicita prelungirea perioadei de executie a livrarilor sau a 
oricikei faze a acestora, atunci pilrfile vor revizui, de comun acord, perioada de livrare gi vor semna un act 
adilional. 
15.3 - Dacti pe parcursul indeplinirii contractului Fumizoml nu respect5 graficul de livrare acesta are 
obligqia de a notifica acest lucm, in timp util, beneficiarul. Modificarea dateilperioadelor de executie 
asumate in graficul de executie se face cu acordul pgqilor, prin act aditional. 
15.4 - in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de execuiie, orice 
&&ziere Pn indepliniia contractului di dreptul beneficiarului de a solicita penalitaii fumizomlui. 

16. Ajustarea pretului contractului 
16.1 - Pentru livrarile executate, pl&ile datorate de beneficiar furnizorului sunt preturile declarate in 
propunerea financiari, anexi la contract. 
16.2 - (1) In primele 12 luni de la data semnarii acordului cadru pretul nu se ajusteaza. 
(2) Contractele subsecvente ce se vor incheia dupa 12 luni de la data semnarii acordului cadru vor f i  

ajustate in cazuri exceptionale, prevazute de lege, pretul poate fi ajustat dupa urmatoarea formula: 
Pa = Pi*I, unde: 
Pa = pretul ajustat 
Pi = pretul initial 

I = indicele inflatiei wmunicat de I.N.S. raportat la data depunerii ofertei. 
(3) Ajustarea pretului contractului se poate face doar in situatiile prevazute la Art. 97 din HG 92512006 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

16.3 - Ajustarea pretului se va face prin inscrisuri semnate de catre ambele parti. 



17. Subcontractanfi 
17.1 - F u ~ ~ ~ z o N ~  are obligatia, in cazul in care subcontracteazi p*i din contract, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, in aceleagi conditii in care el a semnat contractul cu beneficiarul. 
17.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele lncheiate cu 
subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cat gi contractele incbeiate cu ace~tia se 
constituie in anexe la contract. 
17.3 - (1) Furnizoml este pe deplin rfispunzitor fa@ de beneficiar de modul in care indepline~te contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin r&punzitor fa@ de executant de modul in care igi indepline~te partea sa 
din contract. 
(3) Furnizoml are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daci acegtia nu Pgi indeplinesc 
partea lor din contract. 
17.4 - Furnizoml poate schimba oricare subcontractant numai dac& acesta nu ~ i - a  indeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prep1 contractului gi va fi notificak? beneficiarului. 

18. For@ m a j o d  
18.1 - Forp majorfi este constatati de o autoritate competent&. 
18.2 - FoQa major% exonereazi par$ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toati perioada tn care aceasta actioneazil. 
18.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a foqei majore, dar &ti a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau piflilor p h i  la aparitia acesteia. 
18.4 - Partea contractanti care invoci forp majori are obligalia de a notifica celeilalte p%@i, imediat gi in 
mod complet, producerea acesteia ~i s% ia orice m&uri care ii stau la dispozitie in vederea l imiwi  
consecintelor. 
18.5 - Partea contractant5 care invoci fofla majorfi are obligatia de a notifica celeilalte p w i  incetarea 
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la kcetare. 
18.6 - DacH forp majori aciioneazi sau se estimeazg ca va actiona o perioadi mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul s i  notifice celeilalte pirfi kcetarea de drept a prezentului contract, fPlrii ca vreuna din 
pgrti s i  poati pretindi celeilalte daune-interese. 

19. Solufionarea litigiilor 
19.1 - Beneficiarul gi furnizoml vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilk prin tratative 
d i ,  orice neinplegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadml sau in legfituri cu indeplinirea 
contractului. 
19.2 - Dacii, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i furnizorul nu reugesc sH rezolve in 
mod amiabil o divergent% contractual%, fiecare poate solicita ca disputa & se soluiioneze fie prin arbitraj la 
Camera de Comerf $i lndustrie a Romhiei, fie de citre instantele judecitoregti din RomPnia. 

20. Limba care g u v e r n d  contractul 
20.1 - Limba care guvernead contractul este limba r o m w .  

21. Comuni&ri 
21.1 - (1) Orice comunicare intre p*, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie d fie 
transmi& in scris. 
(2) Once document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, c&t ~i in momentul primirii. 
21.2 - Comunic5riIe intre p w i  se pot face gi prin telefon, telegram&, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmikii in scris a primirii comunicikii. 



22. Legea aplicabilg contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romhia  

Pgflile au inples sL hcheie azi 8.&03.2016, prezentul contract subsecvent in doui exernplare, cate mu1 
pentru fiecare parte. 

Beneficiar, 

DLRECTZA GENERALA- DE ASISTEN@ 

SOCIALA A MUMCZPNLUZ BUCURQTZ 

DIRECTOR GENE 4:: 
Cosmina - Ioana SI 

Director Economi 

Claudia - Ramona 

$ef Serviciu ~drninistmki, 
Iuliana POPESCU 4/ 
Vef Serviciu Achiitii ~u@ice, 

,. 

Furnizor, 

S.C. NOVA TECHMED S.RL 

ADMINISTRATOR, 
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