
Contract de
*rb Ll aot,

servlcl I

nr. -oizo))

(

in rerncir.rl Lcgii nr. 98/20)6 privind achiziliile publice, cu modificdrilc qi completdrilc ulterioarc, a

Hotirarii 39512016 pentru aprobarea Nomelor mctodologice dc aplicare a prevederilor relbritoare la atribuirca

contractului dc achizilie publici./ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi(iile publice, cu

modificirile gi corr.rplctdriJc ulterioale, a irltcrvcnit pt ezentul contract dc servicii, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIAI,A A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SCdiUI iN Pitcgti, CU

sediul in Pite$ti, str. Republicii, nr.1l78, bloc D5B, parter, telcfon/fax 037203042010372030421, cod fiscal
27302116, cont RO3 2TRE224A665050200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitetti, rcprezentata prin
domnul . Director Executiv, in calitate de Achizitor pe dc o partc

$l

S.C. REEP APARATURA MEDICALA S.R.L, cu sediul in Pitegti, str.Vasile Lupu, nr.9, judequl

Argeq, telcfon:07 44364427, numir de inmatriculare J031561120.08.2002, cod unic de inregistrare 14829158,

cor:r RO55TREZ0465069XXX00l2l4 deschis la Trezoreria Municipiului Pitefti, rcprezentati prin domnul
I,, ] - Director in calitate de prcstator, pc de altd parte.

Art.2. Definitii
2.1 - ln prezentul contracl unnatorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. conlroct - rcprezint6 prczentul contract $i toate Anexele sale.

b. achizilor Si prestalor - pirllle contractantc, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. prelul contractului - prelul platibil prestatorului de cAtrc achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea

integral6 qi corespunzAtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d. sarvicii - activi(trli r ciror prcs(arc fac obicct al contt actului;
c. forlu nujorl - ut: cvcuitllcnt mai prcsus dc controlul ph(ilor, care nu sc datoreazd gregelii sau vinei acestora,

cqrc ou pu(cn fi prcvtrzut la nromcntul inchcicrii colltractului gi care lace imposibili cxecutarea 9i, respectiv,

itrdcplinirca contructuluii suul cousidcrutc ascmcnca cvcninrcnte: rdzboaic, revolulii, inccndii, inundalii sau

or.icc llc cutoslrolt nulurolc, rcstriclii optrrutc ca urmarc a unci carantine, embargou. enumerarea ncfiind
cxhaus(ivtr ci cnuncintiv[, Nu estc considcrut fo4ll majord un eveniment ascmenea celor de mai sus care, tard a

crca o imposibililu(c dc cxccutarc, facc cxtrcm dc costisitoarc exccutarea obligaliilor uneia din p6(i;

.f. zi - zi calcndaristictr; czr - 3(r5 dc zilc.

Art.3.^ Interpretarc
3.1. - in prezcntul contract, cu cxccp(ia unci prcvcdcri contrarc cuvintele la forma singular vor include forma de

plural 9i vice vcrsa, acolo undc accst lucru cstc pcrmis dc contcxt.

3.2. - Termenul "zi"sau "zilc" sau orice rclcrirc la zilc rcprczinti zile calendaristice dacd nu se speciltci in mod

diferit.

Chuza oblitiutorii

Art.4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligi sa prcsteze serviciul dc intre(incrc, vcrificare qi reparare a aparaturii medicale cuprinsd

in apcxa A Ia prezentul contract, in lunile iunie, octombric ai dcccmbrie 2021 in conformitate cu obligaliile
asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligd sA plateascA pre{ul convcnit in prczcntul contract pentru serviciile prcstate.

Art.s. Pretul contractului
5.1. - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de citre achizitor este dc 7230 lei

liri TVA (2410lei/lunl x 3 luni), la care se adauga 1373,7 lei TVA.

Art.6. Durata contractului
6.1. - Prezentul contracl se derulcazi incep6nd dc la data 01.05.2021 qi inceteazi si producd efecte la data de

31.12.2071- in condi{iile in carc achizitorul nu opteazd pcntru prelungirea acestuia prin act adilional.

Art.7 Documentelc contractului
7.1 - Documcntele contractului suut:

a) oferta tehnici $i financiarl;
b) anexa A.
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Art.8, Obligatriile prestatorului
8.1. Prestatorul se obligl si presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in/perioadele convenite 9i in
conformitate cu obligaliile asumate.
8.2. Prestatorul se obligi sA presteze serviciile la standardele gi/sau performanlele prezentate in propunerea

tehnicA, anexA la contract.
8.3, Prestatorul se obligd sd asigure instruirea personalului care ttllizeazd aparatura prevdzuti in anexa A
precum gi consultalii de naturd tehnici.
8.4. Prestatorul se obligd sd despigubeascd achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii qi acJiuni in justi(ie, ce rezulti din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,

nume, mirci iffegistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaJiile sau utilajele folosite

pcntru sau in legaturd cu serviciile achizilionate, 9i
b) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice natur6, aferente, care rezultd din nerespectarea

clauzelor contractuale.
8.5. Prestatorul se obligd si:

. cfectueze intre{inerea echipamentelor medicale menJionate in anexa A;

. executc verificarea gi intrelinerea periodicd a parametrilor de func(ionare a echipamentelor medicale din
anexa A;

. execute repararea aparaturii, ori de cAte ori este necesar, la solicitarea scrisi a achizitorului;

. efectueze instructajul de folosire a aparaturii;

. acorde gratis suport tehnic de specialitate la cererea achizitorului;

. asigure gatuit manopera de instalare a pieselor de schimb;

. se se prezinte pentru interven(ie in maxim 2 ore de la anunlarea deranjamentelor;

. asigurarea serviciilor de intrelinere gi reparafii cu personal calificat;

. si depaneze defec(iunile diagnosticate pe loc sau in termen de 24 de ore (in zilele lucrltoare) de la data

sesizlrii de cdtre beneficiar, pentru defec(iunile ce nu se pot remedia pe loc;
. se elibcreze certificat de conformitate, in funcJie de operaliunile efectuate conform prevederilor

prezentului contract;
. prestatorul acordd sprijin de specialitate in aprovizionarea cu piese de schimb.

8.6, Preluarea deranjamentelor intervenite in func{ionarea echipamentelor prin comunicarea acestora de cdtre

beneficiar se va face pini la orele 1800.

8.7. Prestatorul se obligd se efectueze o revizie a echipamentului medical prevlzut in anexa A.

Art.9. ObligaJiile achizitorului
9.1. Achizitorul se obligi sd pldteasci prelul serviciilor, in termen de 20 zile de la emiterea facturii.

9.2. Dacd achizitorul nu onoreazi facturile in termen de l0 zile de la expirarea perioadei previzute la punctul

9,1, prestatorul arc dreptul de a sista prestarea serviciilor. Prestatorul va relua prestarea serviciilor in termen de I

zi de Ia data la care achizitorul onoreazi factura.

Art.10. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabill a obligafiilor
10.1. - in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reu$e$te sd-gi indeplineascn obligaJiile asumate,

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul total al contractului ca penalitili, o sumd echivalenti cu

0,lo/o pe zi din pretul contractului, iar prestatorul are obligalia de a achita achizitorului suma dedusd.

10.2. - in cazul in care achizitorul nu igi onoreazi obliga{iile in termen de l0 zile de la expirarea perioadci

prevezute la punctul 9,1, atunci acestuia ii revine obligalia de a pl6ti, ca penalitili, o sumi echivalenti cu 0,1%

pe zi din plata neefectuatd.
10.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de c6trc una dintre p6(i, in mod culpabil si

repetat, dd dreptul pi(ii lezate de a considera contractul de drept reziliat 9i de a pretinde plata de daune-interese.

10.4. - Achizitorul i;i rczervd dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisi adresati prestatorului,

Iird nici o compensa{ie, daci acesta din urmd di faliment, cu condifia ca aceaste anulare s[ nu prejudiciezc sau

sd afccteze dreptul la ac(iune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde

numai plata corespunzAtoare p€ntru partea din contract indepliniti pin6 Ia data denuntdrii unilaterale a

contractului.

Clauze speciJice

Art.l l. Alte responsabilitifi ale prestatorului
11.1. Prestatorul are obligaJia de a executa serviciile prevezute in contract cu profesionalismul 9i promtitudinea

cuvenite angajamentului asumat $i in conformitate cu oferta sa tehnici.
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11.2._ Prestatorul se obligl si supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane, materialele,
instalaliile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de natura provizorie-, fie definitivi cerute de gi pentru
contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora este previzuti in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
l1'3' Prestatorul este r5spunzitor atat de siguran(a tuturor opera[iunilor gi metodelor de prestare utilizate, cdt 9i
de calificarea personalului folosit pe toate durata contractului.

Art.l2. Alte responsabilititi ale achizitorului
12.1 Achi-zitorul se obligi si puni la dispozitia prestatorului orice facilitili qiisau informalii pe care acesta le-a
cerut in oferta tehnicd gi pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

Art.13. Receptie si verificiri
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitalea lor cu
prevederile din oferta tehnici.
13.2. Verificirile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Art.14. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
14.1 ( I ) P^restatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor incepind cu data de 01.05.2021.

, (2) in cazul in care prestatorul suferd intarzieri gTsau suporti costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului pdrlile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, gi
b) totalul cheltuielilor aferente, dace este cazul, care se vor adiuga la pretrul contractului.

14.2 (l) Serviciile prestate in baza contrachrlui sau, dacd este cazul, orlcare fazd, a acestora previzuti a fi
terminati intr-o perioadi stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit di pi4i, termen
care se calculeazi de la data inceperii prestlrii serviciilor.

2) in cazul in care apar:
a) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
b) alte circumstan(e neobignuite, susceptibile de a surveni, altfel decit prin incilcarea contractului dc
cltre prestator,

prestatorul este indreptdlit sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora,
p6(ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adi{ional la contract.
14.3. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecte perioada de prestare, acesta are
obligafia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modifiiarea perioadei de prestare se face cu
acordul p54ilor. prin act adilional.
14.4 ln afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intArzierc
in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitili prestatorului.

Art.l5 Ajustarea pretului contractului
15.1. - Pentru serviciile prestate, plerile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in oferta
financiarl, anexa la contract.
15.2. - Pre(ul contractului este ferm.

16. Amendamente
16.1. Pa4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul apariliei unor circumstan{e ca.re nu au putut fi prevdzute la data
incheierii contractului.

Art.17. Cesiunea
17.1. - Prestatorul are obligaJia de a nu transfera total sau pa4ial obtigaliile sale asumate prin contract.

Art,l8. Forta majora
18.1 - Forta majord este constatate de o autoritate competente.
18.2 - Forta majord exonereaze pa(ile contractante de indeplinirea obtiga(iilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta ac(ioneaz6.
18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acJiune a fo4ei majore, dar lird a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pi4ilor penI la aparilia acesteia.
18.4 - Partea contractante care invoci forta majora are obligalia de a notifica celeilalte pe4i, imediat qi in mod
complet, producerea acesteia 5i sd ia orice misuri care ii stau la dispozilie in vederea limitarii consecinlelor.
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18.5 - Dacd lo4a rnajord aclioneaze sau se estimeaze cd va ac(iona o pcrioadd mai mare dc 6 luni, fiecare parte

va avca dreptul se notifice celcilalte pdrti incctarca dc phn drcpt a prezcntului contract, IEre ca vreuna din parti
sa poala prctirdc cclcilalle daunc-irtercsc.

Art.19. Solutionarea litigiilor
l9.l - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile penlru a rezolva pe cale amiabile, prin tratative directe,

orice neintelegerc sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in lcgaturd cu indeplinirea contractului.
19.2 - Dacd, dupa l5 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul Si prestatorul nu reufesc sA

rczolve in mod amiabil o divcrgcnli contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solulionezc de c6tre

instenlcle judecdtorc$ti diu Romania.

Art.20. Limba care guverneazi contractul
20.t - Limba carc guverneazd contractul cstc limba rol.nini

Art.2l. Comuniciri
2l.l - (l) Orice comunicare intrc pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie transmisi in
scris.

(2) Orice documcnt scris trcbuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ;i in momentul primirii.
21.2 - Comunicirile intre pirli se pot face gi prin telefon, telcgramd, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmdrii
in scris a primirii comunicerii.

22. Legez aplicabilS contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform lcgilor din Rominia.

Pirlile au intclcs si inchcic azi ....................... prezentul contract in doua exemplare, cite unul pentru

fiecare parte.

Achizitor, Prestator,
S.C REEP APARATURA

MEDICALA S.R.L.
DIRECTORDIRECTOR L IIV

DIRECTIA DE ASIS
A MUNICIPIU E$


