
Formular nr. I

Operator economic

(denumirea,/numele)

FORMULAR DE oFERTA

(denumirea autoritelii organizatoare gi adresa completa)

Domnilor,

l. Examindnd documentalia de atribuire, subsemnalii, reprezentanli ai prestatorului

(denumirea./numele ofertantului), ne oferim

ca, in conformitate cu prevederile gi ceriniele cuprinse in documentalia mai sus menlionat6, sA presteze

sERVtCIt DE CATERING PENTRU ALTE SOCIETATI SI INSTITUTII (denumirea serviciilor ), pentru

suma de ..-lei lora/agent (suma in litere 9i in cifre, precum 9i moneda ofertei) fara TVA ,

2. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noa$re este stabilitd cattigatoare, sA prestam serviciile in

graficul de timp anexat sau conform termenului de livrare stabilit de autoritatea organizatoare.

3. Ne angajim sa menlinem aceasta oferta valabili pentru o duratA de _ zile, (dulata in litere

gi cifre), respectiv pana la data de (ziualluna/anul), 9i ea va r6mdne obligatorie

pentru noi gi poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizdm c5:

l_l depunem oferta altemativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferte sepamt, marcat

in mod clar "altemativ6";

_l nu depunem oferte altemativa.

(Se bifeazl opliunea corespunzatoare.)

5. Am inleles gi consimlim ca, in cazul in care oferta noastrA este stabilitA ca fiind ca5tigatoare, sa

constituim garantia de buna execulie in conformitate cu prevederile din documentalia de atribuire.

6. inlelegem ca nu sunteli obligali se acceptali oferta cu cel mai scazut prel sau orice altA oferte pe care o

puteli primi.

Data / I

Cdtre.........

, (semnatura), in calitate de legal autorizat sa

(denumirea/numele operatoruluisemnez oferta pentru ii in numele

economic
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PARTLE CONTRACTANTE

SPITALUL DE PSIHIATRIE T|TAN,, Dr. Constantin Gorgos,, , cu sediul in b-dul Pict. Nicolae

Grigorescu nr. 41, sector 3, cod 030442, Bucuregti, telefon 021.341.20.31 fax 021.341.20.35, cod

fiscal 14908162, cont trezorerie R045TRE224F660601200130X, deschis la Trezorerie sector 3 ,

reprezentat6 prin Ec. Mariana Valy BESOIU , Manager , in calitate de Promitent-achizitor , pe de o

parte

9i
.............., cu sediul in telefon:

numdr de inmatriculare , Cod de identiflcare Ilscald cont ., deschis la

.., in calitateTrezoreria reprezentatd prin ................., avAnd funclia de

de PROMITENT - PRESTATOR, pe de alta parte,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modiflcirile gi completdrile ulterioare, $i

a H.G. nr. 395/20'16 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achizi[ie publicd/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile
publice, au convenit incheierea prezentului acord -cadru in urmdtoarele conditii:

II. SCOPUL SI OBIECTUL ACORDULUI - CADRU

2.1. Scopul acordului cadru il reprezintd stabilirea elementelor/conditiilor esen{iale care vor guverna

contractele de prestare servicii ce urmeazA sd {le atribuite pe durata derulArii prezentului acord cadru.

2.2. Contractele ce urmeazd sd fie atribuite au ca obiect servicii de catering pentru alte societati si

institutii - cod CPV 55523000-2 aga cum sunt descrise prin caietul de sarcini.

2.3. in conformitate cu prevederile art. 109 alin (2) lit a) din HG 395/2016, oferta tehnice depusd de

promitentul prestator la procedura de atribuire rdm6ne nemodificatd pe perioada de derulare a acordului

cadru.

2.4.Obiectul prezentului acord - cadru il constituie stabilirea cadrului general aplicabil contractelor
subsecvente ce urmeazi a fi incheiate in vederea prestarii de servicii de de catering pentru alte

societati si institutii - cod CPV 55523000-2 in baza contractelor subsecvente ale acordului cadru,

astfel cum au fost solicitate de cetre promitentul - achizitor, prin documentalia de atribuire 9i ofertate de

cdtre promitentul- prestator prin olerta depusi.

III. DURATA ACORDULUI- CADRU

3.1. Prezentul acord - cadru intrd in vigoare la data semnArii gi este valabil pentru o perioade de 24

luni.
3.2.Contractele subsecvente se vor incheia in funclie de necesititile autoritetii contractante, pe

toata perioada de valabilitate a acordului cadru.

, nr fax

ACORD - CADRU DE SERVICII
nr. ............... data ..........................
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IV. DOCUMENTELE ACORDULUI- CADRU

4.1. Documentele acordului - cadru sunt:

a) Caiet de sarcini (Anexa 1);

b) Propunere tehnicd (Anexa 2);

c) Propunere financiard (Anexa 3),

V. PRETUL UNITAR, MODALITATEA DE PLATA

5.1. Valoarea total6 pentru intregul acord - cadru este de lei f6ri TVA. Tariful unitar al

serviciilor, este de.......... lei pe cantitatea minima prevazuta si de.....,.....,,..,,,.......,,..|ei pe cantitatea

maxima prevazuta , ,la care se adaugd TVA in valoare de....................|ei pentru cantitatea minima

prevazuta si de .....................|ei pentru cantitatea maxima prevazuta in caietul de sarcini .

5.2. Cantitatea previzionatd a serviciilor ce urmeazd a fi prestate in baza contractelor subsecvente

este prevdzuti'in Anexa 1, la prezentul acord-cadru,

5.3. Preturile unitare prevdzute la arl.5.2. sunt ferme gi nu pot Il modificate pe toatd durata acordului -
cadru.

5.4. Plata se va face in termen de maxim 60 de zile calculate conform art. 6 alin. 1 din Legea nr.

7212013.

5.5. Facturile vor fi transmise personal - prin curier, prin po$t6 sau servicii de curierat, cu confirmare de
primire la sediul promitentului - achizitor; procesul - verbal de confirmare a presterii serviciilor va fi

atagat obligatoriu la facture.

5.6. Facturile vor contine, in mod obligatoriu, elementele precizate in ultimele modificdri ale legislatiei

5t dtE,

5.7. Plata se considerd efectuata la data conlirmdrii debitdrii contului promitentului - achizitor de cetre

trezorerie.
5.8. Termenul prevdzut la art. 5.4. va putea fi decalat in situalia in care nu sunt indeplinite conditiile
prevdzute la pct, 4 din Normele Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea $i plata

cheltuielilor institutiilor publice, precum 9i organizarea, evidenta gi raportarea angajamentelor bugetare
gi legale aprobate prin ordinul nr.179212002, din motive independente de autoritatea contractante, sau

in cazul in care apar dispozilii legale care modific6 perioada de platd pentru institu(iile publice.

vt. coNDtTil DE DERULARE A C0NTRACTELoR SUBSECVENTE

6.1. Contractele subsecvente prezentului acord - cadru se vor incheia in func[ie de fondurile alocate cu
aceastd destinalie 9i in func{ie de necesitdtile efective ale promitentului- achizitor.

vil. oBLTGATILE PROMTTENTULUT - ACHtZtTOR

7.1. Promitentul - achizitor se obligd ca, in baza contractelor subsecvente atribuite promitentului -
prestator, sA achizilioneze serviciile ce fac obiectul fiecdrui contract subsecvent, in conditiile convenite

in prezentul acord - cadru, caiet de sarcini 9i olertd.

7.2. Promitentul - achizitor se obliga sa nu achizilioneze pe durata acordului - cadru serviciile care fac

obiectul acestuia de la un alt operator economic, cu exceptia cazului in care acesta declari cd nu mai

are capacitatea de a le presta.

7.3. Promitentul - achizitor se obligA sd achite contravaloarea serviciilor prestate de promitentul -
prestator,
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7.4, Promitentul - achizitor se obligd s6 desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului -
cadru gi contractelor subsecvente.

vilt. oBL|GATilLE PROMTTENTULUT- PRESTATOR

8.1. Promitentul - prestator se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu promitentul-
achizitor, sd presteze servicii de catering pentru alte societati si institutii - cod CPV 55523000-2 catre
promitentul achizitor in conditiile convenite in prezentul acord-cadru.
8.2. Promitentul - prestator se obligd ca serviciile prestate se respecte cel pulin calitatea prevdzut6 in
oferta tehnica, anexa la prezentul acord - cadru.
8.3. Promitentul - prestator se obligd sd nu transfere total sau pa(ial obligaliile asumate prin prezentul

acord - cadru.
8.4. Promitentul - prestator se obligA sA desemneze persoanele autorizate penhu derularea acordului-
cadru $i contractelor subsecvente,
8.5. in cazul apari[iei unei situalii independente de voinla pd(ilor, care nu a putut fi prevdzutd la

incheierea contractului subsecvent $i care face imposibili incheierea, de cdtre promitentul - achizitor, a

unui nou contract subsecvent, promitentul - prestator va asigura continuitatea serviciilor prestate, pane

la inlAturarea cauzei generatoare a imposibilitAtii.

IX. INCETAREA ACORDULUI CADRU

9.1. Prezentul acord cadru inceteaze de drept prin ajungerea la termen. Acordul cadru poate inceta 9i in
urmetoarele cazuri:

a) prin acordul de vointe al pd(ilor;
b) prin rezilierea de cdtre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod

necorespunzetor a obliga(iilor asumate prin prezentul acord - cadru de cdtre cealalta parte, cu
notificare prealabilS de 10 zile a pa(ii in culpd.

9.2. Fdrba aduce atingere dispoziliilor dreptului comun privind incetarea acordului-cadru sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitalii absolute acestuia in conformitate cu
dispozi{iile dreptului comun, autoritatea contractantd are dreptul de a denunla unilateral acordul-
cadru in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situa{ii:

a) contractantul se afli, la momentul atribuirji contractului, in una dintre situaliile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art, 164-167 din Legea nr.98/2016
privind achiziliile publice ;

b) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit promitenlprestatorului respectiv, avand in vedere o
incilcare gravd a obligaliilor care rezultd din legislalia europeand relevanta gi care a fost
constatatd printr-o decizie a Cu(ii de Justitie a Uniunii Europene.

c) in cazul modilicdrii contractului in alte condi[ii decat cele prevdzute de prevederile legale in
vigoare.

d) in cazul in care se deruleaza o achizitie centralizata de catre un for ierarhic superior ( Ministerul
Sanatatii sau Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale )
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X. PRESTAREA SERVICIILOR. CONDITII DE RECEPTIE

10.'1. Promitentul - prestator are obligatia de a presta serviciile care fac obiectul acordului - cadru, la

sediul achizitorului......, avand adresa . ..... .

iO). fransportur personalului, al produselor alimentare necesare prestarii serviciilor la sediul

mentionat, este in sarcina promitentului- prestator.

XI. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

1,1.1. Nu se solicitd garanlia de buna execulie, in conformitate cu prevederile art 39 alin (2) din HG nr'

395/20'16.

XII. FORTA MAJORA

12.2. For\a majori exonereazd pd(le contractante de indeplinirea obligaliilor asumate, pe toat6

oerioada in care aceasta actioneaz6,

i2.3. indeptinirea acordului - cadru va Ii suspendati in perioada de acliune a fo(ei majore, dar l6rd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6(ilor panA la apari{ia acesteia
'12.4. 

Partea contractante care invocd io(i majore are obligalia de a notifica celeilalte p6(, imediat 9i in

mod complet, producerea acesteia $i sd ia orice misuri care ii stau la dispozitie in vederea limitirii

consecinlelor.
i2.5. Da;e fo(a majord acgoneaza sau se estimeaze cd va actiona o perioad6 mai mare de.6 luni,

fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pe(i incetarea de plin drept a prezentului, fere ca

vreuna din p6(i sa poate pretinde celeilalte daune - interese,

XIII. MODIFICAREA ACORDULUI - CADRU/CONTRACTELOR SUBSECVENTE

13.1. Modificarea acordului - cadru/contractelor subsecvente se poate realiza numai cu respectarea

condifiilor corespunzatoare, prevdzute la ar|.221 din Legea nr. 98/2016. Promitentul - achizitor are

dreptul de a denunta unilateial acordul - cadru/contractele subsecvente in cazul in care promitentul -
cu o notificare prealabila de 20 de zile calendaristice.

13.2. promitentul - achizitor are dreptut de a denunta unilateral acordul - cadru/contractele

subsecvente cu o notificare prealabila de 20 de zile calendaristice.
'13.3. Promitentul - achizitor i9i rezervd dreptul de a rezilia acordul - cadru 9i, implicit, contractul

subsecvent, in oricare din urmitoarele situatii:

a) in cazul in care se inregistreazd doua procese - verbale de receplie, pe perioada derulSrii unui

contract subsecvent, in care au fost consemnate nereguli cu privire la modul de indeplinire a

contractului subsecvent, iar acestea nu au fost remediate in termenul prevdzut;

b) in cazul in care promitentul - achizitor a transmis, prin fax, e-mail sau pogta, cel pulin doui notificiri

cu privire la neindeplinirea de cdke promitentul - prestator a obligatiilor asumate, neconformitS(ile

neliind remediate in termenul stabilit prin notificare;

c) in situa{ia in care promitentul - prestator nu mai are capacitatea de a presta serviciile ce fac obiectul
acordului - cadru , caz in care va supo(a diferenla dintre valoarea serviciilor ce urmau a fl prestate
p6ni la flnalizarea acordului - cadru gi valoarea acestor servicii pe care promitentul - achizitor va fi
obligat sri le achizitoneze de la alt prestator, precum gi orice alt prejudiciu produs promitentului -
achizitor.
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13.4. Promitentul - achizitor i9i rezerve dreptul de a solicita denuntarea acordului - cadru 9i, implicit, a

contractului subsecvent aflat in derulare, prin notificare transmisd administratorului iudiciar/lichidatorului

in situalia in care promitentul - prestator a intrat in insolvente, in condi[iile stabilite de Legea nr.

85l2O14,Iere ca denun(area sa prejudicieze sau se afecteze dreptul Ia actiune sau despagubire pentru

promitentul - achizitor, cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (1) lit. b) $i alin. (2) din Legea nr.

s8/2016.

13.5. incetarea acorduiui - cadru in oricare din situaliile mentionate la art. '13,2. nu va avea nici un efect

asupra obligaliilor dela scadente intre Pe(i.

13.6. (1) incetarea acordului - cadru conform art. 13.2. lit. a) nu va afecta contractul/contractele

subsecvente aflate in derulare.
(2) in situatia prevazutd b an. fi.2.lit b), pd(ile vor decide, dupe caz, asupra incetdrii in acelagi timp a

contractului subsecvent aflat in derulare.

(3) incetarea acordului - cadru conform art. 13.2. lit. c) 9i d) va conduce in mod automat $i la incetarea

contractului subsecvent aflat in derulare.

(4) incetarea acordului - cadru in cazurile prevezute la alin. (1) gi (2) nu va afecta termenii 9i conditiile

Oin acorOut - cadru care se aplicd in interpretarea 9i aplicarea contractelor subsecvente care rAman in

derulare gi pe care le completeazd.

XIV. SUBCONTRACTANTI

14.i. Promitentul - prestator se obligi sd nu transfere total sau pa(ial obligatiile asumate prin prezentul

acord - cadru fara acordul scris al achizitorului.

XV. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL ACORDULUI - CADRU

15.1.Firtt a aduce atingere execu(iei prezentului acord - cadru, promitentul - achizitor are obligatia de

a asigura garantarea protejdrii acelor informalii pe care promitentul - prestator le precizeazd ca flind

conflden[iale, in m6sura in care, in mod obiectiv, dezvdluirea acestor informalii ar prejudicia interesele

legitime ale acestuia, in special in ceea ce priveqte secretul comercial qi proprietatea intelectua16.

15.2. Dispozitiile art. 15.1. se aplicd corespunzdtor 9i in cazul promitentului- prestator.

xvt. S0LUTIoNAREA LITIGIILOR

16.1. P6(ile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin tratative directe, orice

neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturi cu indeplinirea acordului -
cadru.

16.2. Dacd dupi '15 zile de la inceperea acestor tratative, pi(ile nu reugesc sd rezolve in mod amiabil o

divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de citre instantele
judecetore$ti competente de la sediul promitentului- achizitor.

16.3. Documentatia de atribuire a acordului - cadru pentru achizilia publicd, emisd de promitentul -
achizitor, 9i oferta emisd de promitentul - prestator, vor servi interpretdrii clauzelor contractuale in caz
de divergenlS.

xvil. coMUNtcARt

17.1. orice comunicare intre p6(i, referitoare la indeplinirea prezentului acord - cadru, trebuie si fle
transmisa in scris, sau ca exceptie, prin intermediul serviciilor po$tale, fax, cu condilia conflrmarii in
scris a primirii comunicarii.
17.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat gi ?n momentul primirii,
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17.3. in accep[iunea pertilor contractante, orice comunicare adresat6 de una dintre acestea celeilalte,

este valabil indeplinite dacd va ll transmise la adresele menlionate in partea introductive a prezentului

acord - cadru.
17.4, in cazul in care comunicarea se face pe cale po$tala, ea va fi transmisi prin scrisoare

recomandatd, cu confirmare de primire 9i se considerd primite la data men[ionati pe conlirmarea de la

oficiul primitor.

17.5. Dace conflrmarea se transmite prin fax sau e-mail in zile nelucratoare, ea se considere primite in
prima zi lucrdtoare dup6 cea in care a fost expediati.

XVIII. AMENDAMENTE

19.1. Limba care guverneazd acordul - cadru este limba romand,

19.2. Acordul - cadru va fi interpretat conform legilor din RomAnia

XX. ALTE CLAUZE

xxr. DrsPozrTil FTNALE

2'1.1. Prezentul acord - cadru contine ....
fost incheiat astdzi, ......... .........., in
flecare parte.

pagini, la care se adaugi anexele prevdzute la art. 4.1. qi a
.... exemplare cu valoare juridicd egal6, cAte unul pentru

PROMITENT - ACHIZITOR

Notd: Autoritatea contractante igi rezervd dreptul de a completa clauzele prezentului acord - cadru cu
cerinlele Documenta(iei de atribuire gi specifica(iile din oferta promitentului- prestator.

6

18.1. Pd(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului - cadru, de a conveni modiflcarea

clauzelor acordului - cadru, prin act adilional.

XIX. LIMBA CARE GUVERNEAZA ACORDUL - CADRU. LEGEA APLICABILA

20.1. Termenele de indeplinire a unor obliga{ii contractuale de cdtre pi(ile contractante, expird in ultima

zi a termenului. in cazul in care ultima zi ce constituie termenul de indeplinire a unor obligalii coincide

cu o sarbatoare legald ori cu o zi nelucrdtoare, atunci termenul se prelungegte p6nd in ziua lucritoare
imediat urm6toare zilei de sArbatoare legala sau zilei nelucrdtoare.

PROMITENT - PRESTATOR



Contract subsecvent de prestari servicii servicii
Nr din data

in temeiul Legii nr. 9812017 si a HG nr. 36512016 a intervenit prezentul contract de

prestari servicii , incheiat intre:

2.Pafiile
Autoritatea contractanta SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "Dr'Constantin

Gorgos" cu sediul in Bdul.Pictor Nicolae Grigorescu, nr.41, tel 021341 20 31, fax

021341.20.35 cod fiscal: 14908162, cont trezorerie RO79TRE27035041XXX000151

deschis la Trezoreria sector 3 , reprezentata prin Ec Mariana Valy BESOIU - MANAGER

in calitate de achizitor, pe de o parte

9r

Scara _ , etaj

, reprezentata prin - in calitate de
PRESTATOR

3. Obiectul principal al contractului
3.1 - Prestatorul se obligi si presteze servicii de catering , in perioada convenita 9i
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
3.2 - Achizitorul se obligd sd plateascd pretul convenit in prezentul contract pentru

serviciile prestate.
4. Prelul contractului
4.'1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor,
este de 12 leilmeniulzilpacient (fdra TVA), plus servicii aditionale lei
/meniu/pacient in care este inclus pretul serviciilor aditionale ( preparare, ambalare si

transport )
4.2. Yaloarea contractului pana la data de 31 122018 este calculata astfel :

- Hrana in valoare de lei TVA inclus
- Servicii aditionale in valoare de lei Ia care se adauga TVA(19%) in
valoare de lei astfel avand un total de lei
Valoarea totala a contractului de prestari servicii pana Ia data de este de

4.3. Plata taxei pe valoare adaugata se va face la cota TVA prevazuta de legislatia in
vigoare la data facturarii.

, ap_,
Registrul Comertului sub nr.

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este

cod unic de inregistrare
cont:

, inregistrat Ia

deschis la

cu
posibilitate prelungirii duratei prin act aditional in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare

6. Executarea contractului

10
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6.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de bund executie, la

contractele cu valoare mai mare de 5000 Euro - NU ESTE CAZUL

7. Do c umentel e contractul ui
7.1 Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite prin prezentul contract, care

include in ordinea enumerarii, urmatoarele anexe:
a) caietul de sarcini
b) oferta tehnica
c) oferta financiare
7.2 ln cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare Sau nu corespund cerintelor prevazute in

caietul de sarcini prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
7.3 Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea

ordinei de prioritate stabilita la art. 7.1

8. Obligatiile principale ale prestatorului
8. 1- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile Ia standardele prezentate in stasurile in
vigoare, conform legislatiei in domeniu.
8.2. Prestatorul se obligd se presteze serviciile in termenul stabilit maxim
8.3 - Prestatorul se obligd se despagubeasce achizitorul impotriva oriceror:

- reclamalii 9i acliuni in justitie, in legatura cu serviciile prestate-intocmirea
eronata a documentatiilor solicitate
- reclamalii 9i acliuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuale (brevete, nume, mArci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legature cu serviciile achizltionate, gi

- daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturS, aferente, cu
exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului
de sarcini intocmit de cetre achizitor.

9. Obligaliile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligi se receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in
termenul convenit.
9.2 - Achrzitorul se obligd se plateasce pretul cdtre prestator in termenul de 30 zile de la

emiterea facturii de cetre acesta.
9.3 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea pertoadei
prevezute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor gi de a
beneficia de reactualizarea sumei de plati la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a
plalii. lmediat ce achizitorul onoreazd factura, prestatorul va relua prestarea servicrilor in
cel mai scurt timp posibil.

10. Penalitati pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
10.'1 - ln cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte sd-gi execute
obligaliile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul
contractului, ca penalitati 0,06% pe zi de intarziere din prelul contractului, pand la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.2 - ln cazul in care achizitorul nu onoreaze facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalitili 0,06%
pe zi de intarziere, p6nd la indeplinirea efective a obligaliilor.
10.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pe(i,
in mod culpabil 9i repetat, di dreptul pd(ii lezate de a considera contractul de drept
reziliat gi de a pretinde plata de daune-interese.
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10.4 - Achizitorul igi rezerva dreptul de a renunla oricand la contract, printr-o notificare
scrise adresata prestatorului, fera nici o compensalie, dacd acesta din urmi da faliment,
cu conditia ca aceastd anulare si nu prejudicieze Sau Se afecteze dreptul la acliune sau

despigubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indepliniti pAni la data denunl5rii
unilaterale a contractului.

11. Garantia de bund execu(ie a contractului
11.1 - (1)Prestatorul se obliga sd constituie garanlia de bund executie a contractului in
cuantum de ...-.... , / scrisoare de garantie bancara pentru perioada de ...... 9i, oricum,
panA la intrarea in efectivitate a contractului.
11.2 - Achizitorul se oblige se elibereze garanlia pentru participare 9i sd emiti ordinul de
incepere a contractului numai dupi ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de

bund executie.
11.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunA executie, in
limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu i9i executa, executa cu intarziere sau

executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretenlii asupra garanliei de bund execulie, achizitorul are obligatia de a notifica acest
lucru prestatorul, preciz6nd totodata obligatiile care nu au fost respectate.
'l 1 .4 - Achizitorul se oblige si restituie garanlia de buni executie in termen de .. . -.. de la
indeplinirea obligatiilor asumate.
11.5 - Garantia tehnici este distincte de garanlia de bund executie a contractului

12. Alte resposabilitdli ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile previzute in contract cu
profesionalism ul gi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat 9i in conformitate cu
propunerea sa tehnice.
(2) Prestatorul se obligi si supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
umane, materialele, instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitivi cerute de Si pentru contract, in masura in care necesitatea
asiguririi acestora este prevazute in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.
12.2 - Preslatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodatd, este rispunzdtor at6t de siguranta tuturor
operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, c6t 9i de calificarea personalului folosit pe
toate durata contractului.

13. Alte responsabilitdli ale achizitorului
13 1 - Achizitorul se obligd sd pund la dispozitia prestatorului orice facilitdli gi/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnici gi pe care le considera
necesare indeplinirii contractului.

14. Receplie gi verificdri
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnice gi din caietul de sarcini.
'14.2 - Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
A-chizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentanlilor
sdi imputerniciti pentru acest scop.

1 5. i n c ep ere, fi n alizare, intatzi eri, si sta re
15.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
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(2) in cazul in care prestatorul suferd intArzieri gi/Sau suporte costuri suplimentare,

datorate in exclusivitate achizitorului pa(ile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, gi

Oi 
'totrfri cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se vor adauga la pretul

contractului.
lsz - (ll serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a

,"".tor) prevazutd a fi terminata intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare' trebuie

finalizate in termenul convenit de pa(i, termen care se calculeaze de la data inceperii

presterii serviciilor.
(2) in cazul in care.

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaze prestatorului, s99 
.

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dec6t prin

incalcarea contractului de catre prestator,

indreptdtesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a

oricdiei iaze a acestora, atunci parlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare

9i vor semna un act aditional.
iS.S . Da"a pe parcu;sul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de

pr"rtrr" acesta 
'are 

obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului'

iil1ooiticaiea datei/perioadeloi de prestare asumate in graficul de prestare se face cu

acordul pa(llor, prin act adilional.
iS.+ - i, aflra'cazului in cire achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de

er"crtL, orice int6rziere in Tndeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita

penalitdti Prestatorului.

1 6. Aj u starea pretul ui contractu I u i
,16.1 - pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele

declarate in propunerea financiarS, anexe la contract
16.2 - Prelul contractului nu se actualizeaze .

17. Amendamente
.17.1 - Pa(ile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni

modificare; clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul aparitiei unor

circumstanle care lezeaze interesele comerciale legitime ale acestora 9i care nu au putut

fi previzute la data incheierii contractului.

18. Subcontractanli
18.1 - Prestatorul are obligalia, in cazul in care pa(i din contract le subconkacteazd, de a
incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleagi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.
182 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cat gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe Ia contract.
18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzitor fati de achizitor de modul in care
indeplinegte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fale de prestator de modul in care i9i
indeplinegte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acegtia
nu igi indeplinesc partea lor din contract,
18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu gi-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pre{ul
contractului gi va fi notificate achizitorului.
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19. Cesiunea
19.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau pa(ial obligaliile sale asumate

prin contract, fdrd sd oblind, in prealabil, acordul scris al achizitorului'
1g.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau

orice alte obligalii asumate prin contract.

20. Fo4a majord
20.1 - io\a majora este constatate de o autoritate competenta.
20.2 - Fofia milori exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate

prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta.actioneazi.
)0.3'- indeplinirea contractului va fi suspendate in perioada de acliune a fo(ei majore, dar

fird a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pi(ilor pane la aparitia acesteia'

20.4 - Partea contractante care invocd fo(a majori are obligatia de a notifica celeilalte

pe(i, imediat gi in mod complet, producerea acesteia 9i s5 ia orice mesuri care ii stau la

dispozitie in vederea limitSrii consecin!elor.
20.5 - Dacd fo(a majori aclioneazd sau se estimeaze ca va actiona o perioadd.mai mare

de 6 luni, fiecaie parte va avea dreptul si notifice celeilalte pa(i incetarea de plin drept a

prezentului contract, fare ca vreuna din parti si poati pretinda celeilalte daune-interese

21. Solulionarea litigiilor
21.1 - A;hizitorul 9i [restatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili,
prin tratative direcie, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau

in legaturd cu indeplinirea contractului.
21.2 - Dacd, dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul 9i

prestatorul nu reugesc sd rezolve in mod amiabil o divergente contractuale, fiecare poate

solicita ca disputa se se solulioneze, de catre instantele judecatoregti din Bucuresti

22. Limba care guverneazd contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romane.

23. Comunicdri
23.1 - (1) Orice comunicare intre pe(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sA fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atSt in momentul transmiterii c6t 9i in
momentul primirii.
23.2 - Comunicdrile intre pd(i se pot face 9i prin telefon, telegrame, telex, fax sau e-mail
cu condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

24. Legea aplicabild contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia

Pa(ile au inteles sd semneze azi prezentul contract in
doud exemplare, c6te unul pentru fiecare parte

Achizitor,
SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN

,,Dr.Constantin Gorgos",

Prestator,
s.c.

Reprezentant
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