
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCURE$TI
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN

Str. Caraiman 33 A, Sector 1, Bucureqti
tel I fax: 02 I / 224. 1 3 .07

CONTRACT SUBSECVENT nr. 1

,,Furnizare Teste rapide pentru identificarea antigen Covid-19"

1. Pdrlile contractului subsecvent
in temeiul Acordului-Cadru ru'. 2346 din data de 15.03.2021, a intervenit prezentul contract
subsecvent, incheiat

intre

COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector 1, Str.

Carainran, nr. 33A, telefon/fax 02112244122, cod fiscal 23410107, Cont Iban

ROl7TREZ7012466027IXXXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director
General * Mariana Mateeas, in calitate de achizitor gi denumitd in continuare ,,Autoritatea
contractantd",ps de o parte

$i

S.C. OPEN MIND LABORATORY S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada: Tina M. Petre, nr. 9,

Sector: 3, Bucuresti, CUI RO 31056397, tel./fax 40 376203378, Cont IBAN
RO73TREZ7035069XXX0l496l, deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin Ioana

Piscureanu * Administrator, in calitate de furnizor qi denumitd in continuare ,,Contractant", pe de

altf, par1e,

2. DeJinilii
2.1\nprezentul contract unndtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contract - prezentul contract qi toate anexele sale;
b) acltizitor Sifurnizor - pdr{ile contractante, aga cum sunt acestea numite iq prezentul contract;
c) prelul contractului - prelul plStibil prestatorului de cltre achizitor,inbaza contractului, pentru
indeplinirea integralS qi corespunzdloare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d) servicii - activitSli a cdror prestare face obiect al contractului;
e) produse - consumabile dentare si consumabile dentare cuprinse in anexa/anexele la prezentul
contract qi pe care furnizorul are obligalia de a le fumiza conform contractului;
f) forla majord - reprezintd o imprejurare de origine extetnd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild gi inevitabild, care se afl6 in afara controlului oricSrei pdr'[i, care nu se datoreazd
gregelii sau vinei acestora, gi care face imposibild executarea qi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente'. rdzboaie, revolu{ii, incendii, inunda{ii sau

orice alte catastrofe naturale, restricfii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivd, ci enunliativd. Nu este considerat for{6 majord un eveniment asemenea celor
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de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extretn de costisitoare executarea

obliga{iilor uneia din pdr{i;

d zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.
h) urmdtoarele contracte subsecvente se atribuie plin reluarea competiliei in condiliile prevederilor

arI. 150 din OUG 3412006 cu completdrile qi modificlrile ulterioare.
i) contractele subsecvente menlionate la litera h se vor incheia numai pebaza solicitdrii transmise

de cStre Promitentul Achizitor citre Promitenlii Furnizorr care vor prezenta propunerea financiard.

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include fomra de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este petmis de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintS zile calendaristice dacS nu se

specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul Si prelul contractultti subsecvent
4.1. Prestatorul se oblig5 sd fumizeze teste rapide pentru identificarea antigen Covid-19 in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini, a propunerii tehnice si cu obligaliile asurnate prin
prezentul contract.
4.2. Achizitorul se oblig6 sd pldteascd furnizorului preful convenit penttu indeplinirea contractului

in termen de 30 de zile de la eliberarea facturii fiscale.
4.3. Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul furnizarii produselor, plStibil
fumizorului de cdtre achizitor este de 15.000,00 lei fara TVA (finna neplatitoare de TVA).

NR.
CRT.

DENUMIREA
PRODUSULUI

CANTITATE

PRET
UNITAR

LEI FARA
TVA

VALOARE
TOTALA

FARA TVA

1
Teste rapide pentru

identificarea antisen Covid- 1 9
500 30,00 15.000,00

Factura fiscala va fi insotita de procesul verbal de receptie a produselor furnizate, semnat de catre

ambele parli contractante.
4.4 Contractele subsecvente vor respecta toate condiliile gi specifica{iile tehnice prevdzute in
caietul de sarcini qi ofertate in propunerea tehnic6 raman neschimbate pe intreaga duratd a

acordului cadru.

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este p6n5 La29.10.2021.



6. Executarea contractului
6.1 - Executarea prezentului contract subsecvent de furnizare teste rapide pentru identificarea
antigen Covid- 19, intra in vigoare dupa constituirea de catre furnizor a Garantiei de buna executie

a contractului, in conformitate cu prevederile ar1. 1 1. 1 si 1 1.2 din prezentul contract.

7. Documerfiele contractului subsecvent
7. 1 Docurnentele contractului subsecvent sunt:

- caietul de sarcini;
- propunerea tehnica si propunerea financiara;
- Acordul cadru nr. 23461 15 .03 .2021 si anexele acestuia;

- instrumentul de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie;

8. Obligaliile principale ule funfizorului
8.1. Produsele furnizate inbaza contractului vor respecta condi{iile prevlzute de legislatia in

vigoare privind produc{ia, ambalarea, etichetarea si livrarea produselor cdtre achizitor;

8.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in conformitate cu cerin{ele din caietul de sarcini

si propunerea tehnica, parle integrantl din prezentul contract.

8.3. Furnizolul se oblig[ sd furnizeze produsele in tetmen de maxim 24 de ore de la primirea

comenzii la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica.

8.4. Furnizorul se asigura si raspunde de respectarea normelor de protectie a muncii, PSI si a

celorlalte prevederi legale in domeniu. De asemenea va respecta toate prevederile legale in vigoare
in Rom6nia gi se va asigura cd gi Personalul sdu, implicat in Contract, va respecta prevederile

legale, aprobdrile gi standardele tehnice, profesionale gi de calitate in vigoare.

8.5. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru produsele fuinizate in conformitate cu propunerea

sa tehnica, pe toata perioada de derulare a prezentului contract.

8.6. Furnizorul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
i) reclama{ii qi acliuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor nerespectari ale termenelor

de livrare, ale standardelor calitatii si cantitatii precum si ale oricaror vicii provenite din parlea

furnizorului, prevazute de legislatia in vigoare atat pe plan national cat si intemational pentru sau

in legatur[ cu produsele achizifionate, qi

ii) daune-intelese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia situaJiei in
care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de c[tre achizitor.
8.7 Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sd facd fa[d, frrd limitare, la
manipularea durd din timpul transporlului, tranzitului gi expunerii la temperafuri extreme, la soare
gi la precipitaliile care ar putea sd aparS in timpul transpoftului gi depozitdrii, in aga fel inc6t sa

ajungd in bund stare la destinalia finald. Ambalarea, lnarcarea gi documenta{ia din interiorul sau

din afara pachetelor vor respecta strict legisla{ia in vigoare.
8.8. in cazul in care, din vina sa exclusivS, furnizorul nu reugegte sd-gi execute obligaliile asumate

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe din prelul produselor nelivrate, penalitSli

in valoare 0,1olo pentru fiecare zi de intarziere, pAnS la indeplinirea efectivl a obliga{iilor.
8.9 in cazul in care Contractantul este o asociere alcdtuit6 din doi sau mai mulli operatori
economici, toli acegtia vor fi linuli solidar responsabili de indeplinirea obligaliilor din Contract.
8.10 Contractantul are obliga{ia de a desemna, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea

contractului, persoana de contact.



9. Obligaliile principale ale aclrizitorului
9.1 Achizitorul se oblig6 sd plSteascd plelul convenit in prezentul contract pentru produsele

furnizate.
9.2 Achrzitorul se obliga sd receplioneze produsele furnizate in termenul convenit.
9.3 Achrzitorul se obligi sd plSteascd prelul cdtre furnizor in termen de 30 de zile de la emiterea

facturii si inregistrarea la Complexul Multifunctional Caraiman, Strada Caraiman 33A., Sector 1,

Bucuresti.
9.4 Dacd achizitorul nu onoreaz[ facturile in termen de 30 zile de la termenul prevSzut la punctul
9.5, furnizorul are dreptul de a sista fumizarea produselor. Imediat ce achizitorul onoreazd factura,
fumizorul va relua fumizarea produselor in cel mai scurl tirnp posibil.
9.6 Persoanele desemnate pentru derularea contractului din parlea achizitorului este Iuliana Baltes.

10. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
10.1 in cazrtlincare, din vina sa exclusiv5, furnizorul nu reugegte s6-gi execute obligaliile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca penalitSli, o

sumS echivalent[ cu o cotd procentualS de 0,01% din pre]ul contractului.
i0.2 in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obliga{ia de a pldti, ca penalitSli, o sumd echivalenti cu o
cotd procentuald de 0,1lyo din plata neefectuatd.
10.3 Nerespectarea obligaJiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdr'[i, in mod
culpabil, dd dreptul pdrfii lezate de a considera contractul rezihat de drept/de a cere rezilierea
contractului gi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresati furnizorului, frrd nici o compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca

aceastd denunJare s[ nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la ac{iune sau despdgubile pentru
fumizor. in acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru
partea din contract indeplinitd pAnd la data denun{5rii unilaterale a contractului.

Cluuze specifice

11. Garanlia de bund execulie a contractului
1 1.1 Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului, pentru intreaga
perioada de derulalea a contlactului, in termen de 5 zile de la data semnarii acestuia. Garantia
trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie trebuie sa prevada ca plata garantiei se va

executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa furnizomlui.
7l.2Fumizorul se obligd si constituie garanlia de bun[ execu{ie a contractului in cuantum de 5oZ

din pretul contractului, fara TVA, in conformitate cu afi.39 alin.4 din HG 39512016, in valoare de

750,00 lei stabilit drept garantie de buna executie prin documentatia de atribuire si va fi constituita
in lei, prin instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea achizitorului, de o societate
bancara sau de o societate de asigurari, care va fi inaintata de Fumizor achizitorului in original si

care va deveni anexa la contract.
11.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenJii asupra garanliei de bun[ execu{ie, in limita
prejudiciului creat, dac6 furnizorul nu iqi execut6, executd cu intArziere sau execut[
necorespunzdtor obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra



garantiei de bun6 execulie, achizitorul are obligaJia de a notifica acest lucru furnizorului, precizAnd

totodatd obligaliile care nu au fost respectate.

11.4 Eliberarea/restituirea garantiei de buna executie se face in cel mult 14 zile de la data

indeplinirii de catre fumizor a obligatiilor asumate prin prezentul contract, daca achizitorul nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

12. Alte responsabilitdli ale furnizorului
12.1 (l) Furnizorul are obliga{ia de a furniza produsele prevdzute in contract cu profesionalismul
gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu plopunerea sa tehnic6.
(2) Furnizorul se obliga sd supravegheze Fumizarea consumabilelor medicale si Furnizarea

consurnabilelor dentare, sd asigure resursele umane privind transpoftul pana in cadrul autoritatii
contractante.
12.2 Fumizorul este pe deplin responsabil pentru Furnizarea consumabilelor medicale si

Fumizarea consumabilelor dentare, in confotmitate cu propunerea tehnica.

13. Alte responsabilitiili ale achizitorului
13. 1 Achizitorul se obligd sd pun6 la dispozilia fumizorului orice facilitSli qi/sau informalii pe care

acesta Ie-a cerut in propunerea tehnici gi pe cale le considerd necesare indeplinirii contractului.

14. Garanlie Si cortdi|ii de service
14. 1. GaranJia comercial5.

Fumizorul va asigura si igi va asuma obligaliile referitoare la asigurarea garanliei pentru
fiecare produs care va trebui sa fie: nou, in arnbalaj original, sigilat si sa provina din surse

autorizate de producatori conform Ordonantei ru' 21 august 1992 Republicat6 privind protec{ia
consunratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.44912003 dtn 12 noiembrie
2003 Republicatd privind vdnzarca produselor gi garanliile asociate acestora cu rnodificarile si

completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta nr. 114 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea
qi completarea unor acte nomative privind proteclia consumatorilor, cu modificarile si
completarile ulterioare precum si legislatia in vigoare pe plan national si international.

Pe l6ngi orice alte garanlii prevdzute de legile aplicabile gi detaliate in certificatul de
garanlie emis de cdtre Producitor/Impoftator sau Ydnzdtor, acesta garanteazd achizitorului
impotriva oricdrei non conforrnitdli care poate afecta intreaga sau o parte a bunurilor, asa cum este

specificat in cerlificatul de garantie al produsului.

15. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
15.1 Termenul de livrare este de maximum 24 de ore de la primirea comezii. Produsul este
considerat livrat dupa acceptarea acestuia de catre Comisia de receptie a Autoritatii Contractante
si semnarea de catre pafti, fara obiectiuni, a Proceselor Verbale de receptie cantitativa. Receptia
cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locatia Autoritatii
Contractante din strada Caraiman nr 33 A, Bucuregti, sector 1.

15.2 Furnizorul va ambala si eticheta produsele fumizate astfel inc6t sd prevind orice daun6 sau

deteriorare in timpul transportului acestora cdtre destinalia stabilitd.
15.3 Arnbalajul trebuie prevlzut astfel inc6t sd reziste, {Erd limitare, la manipularea durd din timpul
transpoftului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la soare gi la precipita{iile care ar
putea s5 apari in timpul transpofiului qi depozitdrii, in aga fel incdt sd ajungd in bund stare la
destina{ia finali. in stabilirea m6rimii gi greutSlii ambalajului fumizorul va lua in considerare,



acolo unde este cazul, distanta fala de destina{ia finala a produselor fumizate gi eventuala absenld

a facilitSlilor de manipulare la punctele de tranzitare.
15.4 Toate rnaterialele de arnbalare, precum si toate materialele necesare plotectiei coletelor (folii
de plotectie, cutii, etc.) nu vor fi preluate de catre fumizor cu exceptia acelor ambalaje care nu sunt

necesare a fi prezentate in vederea acordarii garantiei.

15.5 Furnizorul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considerd ci
a luat in considerare toate dificultalile pe care le-ar putea int6mpina in acest sens gi nu va invoca
nici un motiv de intdrziere sau costuri suplimentare.
15.6 Transpoftul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a Furnizotului. Produsele vor
fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii interenite pe parcursul transportului si catzate de

orice factor extern.
15.7 Livrarea gi receplia se va face de comun acord cu achizitorul si in intervalul de lucru
sdptdmAnal al acestuia.
15.8 Livrarea se fa efectua in conformitate cu temenii uzantelor nationale cat si intemationale.

16. Receplie Si veriJicdri
16.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnicS gi din caietul de salcini.
16.2 Verificdrile vor'fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitolul
are obliga{ia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentanlilor sdi irnputernici{i pentru
acest scop.
16.3 Receptia pentru furnizare de catre achizitor se va efectua rnbaza unui Proces-verbal de
receptie, semnat de catre persoanele imputernicite ale autoritatii contractante cat si de un
reprezentant al furnizorului.
16.4 Receptia produselor se varealiza intr-o singura etapa, in functie de progresul contractului,
respectiv:
-Receptia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locatia
Autoritatii Contractante din Strada Caraiman nr 33 A, Bucure;ti, sector 1

16.5 DacE vleunul dintle produsele livrate nu corespunde specificaJiilor tehnice, achizitorul are

dreptul sd-l respingS, iar fumizorul are obliga{ia de a inlocui produsele refuzate in maxim l0 zile
lucrltoare de la sesizare.
16.6 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insolesc produsul:
a.Certifi catul de conformitate;
b.Certificatul de calitate;
c.Certifi catul de garantie;
16.7 Certificarea de cdtre achtzitor a faptului c6 produsul a fost livrat se face dupd receplie, prin
semnarea de primire de cStre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de
Fumizor pentru livrare.
16.8 Livrarea produsului se consideri incheiatd dupa incheierea in doua exemplare, unul pentru
fiecare parte a Procesului-verbal de predare-primire incheiat in momentul livrarii produselor.
16.9 Transportul produsului se asigurd de cdtre Fumizor in mod gratuit, la localia menlionatd de
cdtre achizitor. Prestatorul va asigura suficient personal pentru descSrcarea si transpoftarea
Produselor pdnd la locul de receplie.



17. incepere, finalizare, tntArzieri, sisture
17.1 (l) Fumizorul are obligalia de a furniza consumabilele medicale si consumabilele dentare,

in timpul cel mai scurt posibil de la primirea comenzii fetme de la achizitor.
(2) in cazul in care furnizorul suferd int6rzieri gi/sau suporlS costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, pdr'file vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de furnizare
qi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la preful contractului.
17.2 (l) Produsele fumrzate in baza contractului sau, dac[ este cazul, oricare fazd a acestora

prevdzutd a fi terminatd intr-o perioadd stabilita in caietul de saricini si in propunerea tehnica,

trebuie frnalizate in termenul convenit de pdrli, temen care se calculeazd de la data inceperii
furnizarii produs elor.
(2) ln cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd fumizorului, sau

ii) alte circumstan{e neobignuite susceptibile de a suleni, altfel dec6t prin incdlcarea
contractului de cdtre fuinizor,

indreptdlesc fumizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare atunci pdr'file vor t'evizui,
de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adilional.
17 .3 Dacd pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respectd perioadd stabilita in caietul
de saricini si in propunerea tehnica, acesta are obliga{ia de a notifica acest lucru, in timp util,
achizitorul. Modificarea datei/pelioadelor de prestare asumate in graficul de furnizare se face cu
acordul p[rJilor, prin act adiJional.
17.4 in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execu{ie,
orice intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdli
furnizorului.

I 8. Aiustarea prelului contractului
18.I Pentru fumizare, plalile datorate de achizitor fumizorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiard, anexd la contract.
18.2 Prelul contractului nu se ajtsteazd.
18.3 Ajustarea fiind posibil[ doar in condiliile prevederilor aft.164 alin. (4) din H.G. w.39512016
"(...) este posibild nmrtai in cantl tn care att loc ntodificdri legislative sau aufost emise de cdtre
afioritdlile locale acte adntinistrative care au ca obiect instihirea, ntodificarea sau renunlarea la
antmtite taxe/impozite locale al cdror efect se reflectd in creSterea/dimirutarea coshtrilor pe baza

c d r o r a s - a fun dctntent at p r elul c o nt r a c tu lui."

19. Subcontractanli
19.1 Furnizorul are obligafia, in cazul in care subcontracteazd, pdr\i din contract, de a incheia
contracte cu subcontractanlii desemnali, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19.2 (1) Furnizorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractan(ilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele incheiate cu
acegtia se constituie in anexe la contract.
19.3 (1) Furnizorul este pe deplin rdspunzdtor fa{d de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.



(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fa{d de Furnizor de modul in care iqi indeplineqte

partea sa din contlact.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan{ilor dac6 acegtia nu iqi
indeplinesc paftea lor din contract.
19.4 Fumizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacl acesta nu gi-a indeplinit paftea

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pre{ul contractului gi va fi notificatd

achizitorului.

20. Modificarea Contractului, Clauze de revizuire
20.1 Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Parlile au dreptul de a conveni modificarea
gi/sau completarea clauzelor acestuia, fErd organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul
Pdrlilor, frrd a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispoziliilor prevdzute de actele

normative in vigoare.
20.2 Modificlrile contractuale, nu trebuie sd afecteze, in niciun caz Ei in niciun fel, rezultatul
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cdruia
Prestatorul a fost declarat cAgtigdtor in cadrul procedurii de atribuire.
20.3 Partea care propune modificarea Contractului are obligalia de a transmite celeilalte Pdr{i
propunerea de modificare a Contractului cu respectarea clauzelot'prevdzute la pct. 8 Comunicarea
intre Pdrfi cu cel pulin 5 zile inainte de data la care se considerd cd modificarea ar trebui sd producd

efecte.
20.4 Modificarea va produce efecte doar dacl pd(ile au convenit asupra acestui aspect prin
semnarea unui act adilional. Acceptarea modificdrii poate rezulta gi din faptul executdrii acesteia

de cdtre ambele pdrJi.

20.5 Revizuirea prezentului Contract se realizeazd ca urmare a evaludrii activitdlilor, rezultatelor
qi performanlelor Furnizorului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire
intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care consti in furnizarea de consumabile
medicale si consumabile dentare pe care Furnizorul se obligd sd le fuiniz eze in conformitate cu
prevederile din prezentul Contract, cu dispoziliilor legale gi conform cerinlelor din Caietul de

Sarcini.

2 1. Modfficarea Contractului, Evaluareu ntodificarilor contractului
21.1. Orice Modificare a Contractului are efect doar dacd se realizeazd cu respectarea Legii, in
scris gi se semneazd de sau in numele ambelor Pdrfi. Modificarea Contractului se poate realiza fre
prin Act Adilional la Contract, fie prin DispoziJie ernisd de Achizitor. in cazul Modificdrilor
Contractului realizate prin Act Adilional, serlnarea de sau in numele P[r]ilor este obligatorie. in
cazul Modificdrilor Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar sd se

intocmeasc5 Act Adi{ional la Contract, Parlea notificatd igi manifestd acordul asupra Modificirilor
Contractului prin confir'marea, in scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate
in Contract.
21.2 Pa4ile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea gi/sau completarea
clauzelor acestuia, frrdorganizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul PirJilor, frrI a afecta
caracterul general al Contractului, in limitele Legii gi in aplicarea prevederilor prev6zute de art.

221-222 din Legea nr.9812016, coroborate cu prevederile ar1. 164 si arl.165 HG nr. 39512016
referitoare la modificdrile contractuale.



(b) Modificarile nesubstanliale, astfel cum sunt prevdzute in Lege, sunt stabilite in cadrul
Contractului, gi sunt singurele Modificdri ale Contractului care pot fi frcute frrd organizarea unei
noi proceduri de atribuire.
(c) in cazul in care, in prezentul Contract, nu sunt stabilite modific[rile nesubstanliale, se

aplicd prevederile Legii.
(d) Modific6rile Contractului, astfel cum sunt stabilite in Contract, nu trebuie sI afecteze, in
niciun caz ;i in niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condilii care, dacd

ar fi fost incluse in procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului
competitiv pe baza cdruia Furnizorul a fost declarat cAgtigdtor, putAnd perminte seleclia altui
ofertant dec6t Furnizor:ttl, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptatd altd Ofertd dec6t
cea a Fumizorului sau ar fi putut fi atragi gi alli participanli la procedura de atribuire.
(e) Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificdri substanliale.
21.3 Evaltarea Modificdrilor Contractului gi a circumstanlelor acestora
(a) Identificarea circumstanlelor care genereaza Modificarea Contractului este in sarcina
ambelor Pdrli.
Modificdrile Contractului se realizeazd de Pdrli, ca unnare a evalu6rii activitdfilor, rezultatelor gi

perfonnanlelor Furnizorului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire
interuine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constd in echipamentul pe care
Furnizorul se obligd sd il furnizeze in confomitate cu prevederile din prezentul Contract, cu
dispoziliile legale, aprobdrile ;i standardele tehnice, profesionale ;i de calitate in vigoare gi

conform cerin{elor din Caietul de Sarcini precum gi a celorlalte anexe ale Contractului, care fac
parle integranti din Contract, in urmdtoarele situalii:
i. Revizuirea tennenului de livrare a consumabilelor.
ii. Revizuirea termenelor de plat6.
27.4 Orice alte modificdri nesubstan{iale care nu afecteazd caracterul general al Contractului Ei
care nu ar fi putut duce la denaturarea rezultatului procedurii de atribuire dacd ar fi fost in vigoare
in momentul evalu5rii ofetlelor, asupl'a cdrora pdrJile cad de acord in urma justificdrii pdr{ii care
propune respectivele modifi c6ri.
21.5 Notificarea privind Modificarile Contractului
(a)Fiecare Parte are obligalia de a notifica cealaltl Pafte, in cazul in care constatd existenla unor
circumstan{e care pot genera Modificarea Contractului, intdrzia sau impiedica livrarea
echipamentului.
(b)Achizitorul poate emite Dispozilii privind Modificarea Contractului, cu respectarea clauzelor
prevederilor contractuale Ei cu respectarea Legii.

22. Forla mojorii
22.7 Forta majord este constatatS de o autoritate competentS.
22.2 Fort,a majord exonereaz[ parJile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac\ioneazd.
22.3 indeplinirea contractului va fi suspendatS in perioada de acliune a for'{ei majore, dar f6ri a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdr'filor pdndla aparilia acesteia.
22.4 Pafiea contractantd care invocd for{a majord are obliga{ia de a notifica celeilalte pdr'[i, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitdrii consecin{elor.
22.5 Paftea contractantd care invocl fo(a majorS are obliga{ia de a notifica celeilalte pdrfi incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.



22.6 Dacd for{a majord ac\ioneazd sau se estimeazl ca va acliona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare pafie va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrti incetarea de drept a prezentului contract,
frrd, ca vreuna din parfi sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.

2 3, Solulio,xarea litigiilor
23.1 Achizitorul gi prestatorul vor depune toate efoffurile pentru a rczolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintrelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg6tur6
cu indeplinirea contractului.
23.2Dacd, dupd 15 zile de la incepelea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reuqesc sd

rezolve in mod amiabil o divergen{d contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se solufioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comer'f gi Industrie a Romdniei, fie de c5tre instanlele judec6toregti
din Rom6nia.

24. Limba care guverneazd contractul
24.1Limba care guvemeazd contractul este limba romAnS.

25. Comunicdri
25.1 - (1) Orice comunicare intre pdr'[i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd

fie transmis6 in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii, cAt qi in momentul
primirii.
25.2 - Comunic6rile intre pdrJi se pot face gi prin telefon, telegram5, telex, fax sau e-mail cu
condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

26. Legea aplicabild contractului
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

2T.Caracterul cortlidential al contractului
2T.l.Reprezinta date cu caracter confidential in conformitate cu prevederile Legli 67712001

prelucrarea datelor cu caractel personal, libera circulatie a acestora. O parte contractanta nu are

dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

-de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tefte par1i, in afara acelor

persoane implicate in indeplinirea prezentului contract subsecvent.

-de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a

contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

27.2.Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului
subsecvent se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in
vederea indeplinirii contractului.
27 .3.Prestatorul se obliga, ca in executarea prezentului contract subsecvent sa respecte obligatiile
de confidentialitate asumate.

27.4.Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor si a informatiilor cu care intra in
contact in caz contrar urmand a supofta daune-interese pentru eventualele pagube suferite de

beneficiar din nerespectarea acestei obligatii.



Achizitor,

P5(i1e au in[eles s[ incheie prezentul contract in doud exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

Sef Serviciu Financiar Contabilitate,
FlorentVancu

^frt'nn'2
Avizat pentru legalitate,

COMPLEXUL MUL

Intocmit,
Serviciul Achizitii Publice-Investitii,

Urmarire Contracte
Consilier Achizitii Publice Asistent

Mihai Ene

Furnizor,
SC OPEN MIND

LABORATORY SRL

./, Consilier Juridic \
(on ,r faq h ,t /'[ a // e I e 

'/? 
t'/

C.M. CARAITVIAN


