ACORD – CADRU
DE
ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII
nr. _______ data _______
1.Părţile acordului-cadru
În temeiul Procedura proprie în conformitate cu art. 68 lit h) din Legea nr
98/2016, Art. 101 alin. (1) din HG nr 395/2016, încheiat in urma procedurii de achizitie
publică de servicii din data de ___________, Anexa 2; 1—Servicii de sanatate, servicii
sociale si servicii conexe
între
1.1.Autoritatea contractantă SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV,
str. Calea Bucureşti nr. 25 - 27, telefon /fax 0268-320022/int 265 0372-676265 /0372676352,
cod fiscal 4384117 cont RO88TREZ13121F330800XXXX deschis la Trezoreria Braşov,
reprezentat legal prin Manager __________ si Director Financiar Contabil ___________ în
calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,
şi
1.2. S.C. _________S.R.L. , sediul social, str. ___________ nr. ________, punct de lucru,
_________, str. __________ nr. __________ telefon/fax _______/________ numar de
inmatriculare J________ cod fiscal _________ cont trezorerie, ______________, deschis la
trezoreria Brasov reprezentat prin ________________ in calitate de, în calitate de promitent
prestator, pe de altă parte.
2. Scopul acordului cadru
2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor
guverna contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului
acord.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea categoriilor de servicii din
anexa nr 1 la prezentul acord-cadru, respectiv, Servicii medicale de transport sanitar asistat
cu ambulanțe de tip B1/B2
3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 24 de luni, adică de la _________ până la
___________
4. Preţul unitar al serviciilor
4 .1 – Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator în propunerea
financiară şi este prevăzut în anexa la prezentul acord-cadru.
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5. Ajustarea preţului
5.1 - Pretul acordului cadru/contractului subsecvent de achizitie publică se poate ajusta
conform IPC- rata inflației, cu prezentarea adresei oficiale de la Institutul Național de
Statistică.
6. Cantitatea previzionată
6.1 - Cantitatea previzionată de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor
subsecvente este prevăzută în prezentul acord-cadru.
7. Obligaţiile promitentului- prestator
7.1 Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea
prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
7.2 Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în
acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.
7.3 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat
în propunerea tehnică:
7.4 Solicitările se vor efectua în baza fișelor medicale individuale de solicitare aprobate de
Director Medical sau Manager.
7.5 Copia fișelor medicale individuale de solicitare, aprobate va fi atașată la lista serviciilor
efectuate înaintea încheierii fiecărui contract subsecvent.
Solicitările neaprobate de Director Medical / Manger sau solicitările care nu sunt cuprinse în
contractul de servicii, nu vor fi avizate la plată.
7.6 În vederea emiterii fiecărui contract subsecvent, prestatorul va transmite în primele 5 zile
lucrătoare ale fiecărei luni în curs, pe suport de hârtie cât și în format electronic editabil, lista
cu solicitările realizate în luna precedentă, pe baza fișelor medicale individuale aprobate,
însoțită de copia fișelor medicale de solicitare și respectând poziția din acordul cadru care se
va încheia.
De asemenea documentele vor fi transmise de către prestator în primele 5 zile lucrătoare ale
lunii în curs pentru luna precedentă, în format electronic la adresa de e-mail contabil
sef_scjubv@yahoo.com cât și pe adresa spcjubv@gmail.com.
7.4.-Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul acordului cadru, in
conformitate cu Anexa la acordul cadru.
Serviciile se vor executa numai in baza solicitarilor autoritatii contractante in baza fiselor
medicale individuale de solicitare aprobate de Director Medical sau Manager .
7.5 – Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva
oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
7.6 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
8. Obligaţiile promitentului–achizitor
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul
convenit, respectiv cel mult 60 de zile de la data primirii facturii in original.
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu incheie cu alt operator economic, pe durata
acordului cadru, un contract avand ca obiect achizitionarea serviciilor care fac obiectul
acordului cadru respectiv, cu exceptia cazului in care promitentul furnizor nu mai are
capacitatea de a raspunde solicitarilor autoritatii contractante.
8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când
valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu
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suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile
legale impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice.
8.4 Promitentul- achizitor prin reprezentantii sai desemnati, are dreptul de a verifica modul
de desfasurare a activitatii societatii prestatoare, eventualele nereguli constatate vor fi
mentionate si aduse la cunostinta prestatorului.
9. Comunicări
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
10. Documentele acordului cadru:
a) propunerea tehnică
b)propunerea financiară
c) caietul de sarcini
d)alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse acte adiţionale).
11. Modificarea Acordului Cadru
11.1 Acordul cadru de achiziție publică poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri
de atribuire, în situațiile prevăzute la art 221 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice.
11.2. Modificarea Acordului Cadru în conditiile prevazute la punctul 11.1 se poate efectua
prin acte adiționale, cu acordul scris al tuturor părțlor contractante.
12. Încetarea acordului cadru
12.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:
- prin ajungerea la termen
-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor
proceduri în raport cu anumite praguri valorice.
(2) Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor ;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu
notificare prealabilă de 45 de zile a părţii în culpă.
13. Litigii
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului
acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.
Părţile au convenit să încheie azi ____________ prezentul acord-cadru, în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent-achizitor

Promitent- prestator
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CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII
LA ACORDUL CADRU NR. ______/_________
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
În temeiul art. 7 alin (1), lit.b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
coroborat cu art. 43 din Hotarârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat
prezentul contract de servicii, între
1.1 Autoritatea contractantă SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENŢĂ BRASOV,
cu sediul în Brasov, str. Calea Bucuresti nr. 25-27, tel.0268/320022, 0372/676271 fax
021/333015, 0372/676351, codul fiscal 4384117, având contul de trezorerie RO88
TREZ13121F 330800 XXXX, deschis la Trezoreria Brasov, reprezentată de Manager
Cobelschi Calin-Pavel şi Director Financiar Contabil Ec. Barra Floare, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte
și
1.2. _________________, cu sediul social in: _____________Strada _____________, _____,
Etaj _, Sector -, _i, cod postal ___, CUI _____, J_____, Tel: _____, Fax:_________,
reprezentata prin ______________, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte
2. DEFINIŢII
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) achiziţie sau achiziţie publică - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin
intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi
contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările,
produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public;
b) contract - orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru;
c) contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai
multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau
prestarea de servicii;
d) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică;
e) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin
Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5
noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV);
f) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a
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unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din
punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea
financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de
atribuire;
h) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat,
sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de
lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice
asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi;
i) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor
decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi
orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor
achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;
j) propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte
condiţii financiare si comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin
documentaţia de atribuire;
k) «scris» sau «in scris» - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi
comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;
l) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului
m) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile
lucrătoare.
2.2. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a
termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul
căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în
calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de
sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a
următoarei zile lucrătoare.
3. INTERPRETARE
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca
incluzând şi genul feminin şi viceversa acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prestatorul se obligă să presteze _______________________________ în conformitate
cu oferta nr. ______________ şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Cod CPV: 85143000-3- Servicii de ambulanță
5. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
plătibil PRESTATORULUI de către ACHIZITOR este de __________ lei, la care se
adaugă T.V.A. în valoare de ________________ lei.
Valoarea totală a Contractului este de _______________ T.V.A. inclusă lei.
6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract este de 30 de zile și se achită ulterior prestării serviciilor. Prestatorul
va transmite în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare prestării, pe suport de hârtie cât și
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în format electronic editabil, lista cu solicitările realizate în luna precedentă, pe baza fișelor
medicale individuale aprobate, însoțită de copia fișelor medicale de solicitare.
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. Obiectul contractului va fi executat începând cu data semnării contractului de către
ambele părți.
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele contractului sunt:
 Caiet de sarcini;
 Propunerea tehnică
 Propunerea financiară
 Oferta nr. ________
9. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
9.1 Să asigure personalul necesar, in conformitate cu prevederile legii.
9.2 Să asigure __________________________________________________ în conformitate
cu oferta nr. _________ şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.3.Să anunte ACHIZITORUL despre producerea unor avarii la instalatii și evenimentele
deosebite produse in timpul serviciului și a se prezenta in termen de 24 de ore de la sesizarea
primită.
9.4. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta SEAP..
9.5. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului
contract şi nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi
nu va divulga nicio informaţie furnizată de ACHIZITOR.
9.6. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea
exclusivă a ACHIZITORULUI, care le va putea utiliza pentru realizarea obiectului
contractului.
10. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
10.1. Achizitorul isi va desemna persoanele care au drept de control privind respectarea
clauzelor contractuale.
10.2. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia PRESTATORULUI orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
10.3. Achizitorul se obligă să plătească pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate de către acesta.
10.4. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu PRESTATORUL pentru furnizarea
informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea
contractului.
11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, potrivit Legii nr. 72 din 2013 privind “Măsurile pentru combaterea întârzierii în
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante”, o sumă echivalentă cu rata dobanzii de
referinta a Bancii Nationale a Romaniei, aplicabil la valoarea ramasa de executat din contract,
rata dobanzii de política monetara, stabilita prin hotarare a Consiliului de administrație al
Bancii Nationale a Romaniei ( conform art. 3(1) din Ordonanta nr. 13 din 24/08/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare).
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11.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde
plata de daune-interese.
11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
11.4. Pentru întârzieri mai mari de 30 de zile în efectuarea plăţii, din culpa achizitorului,
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalitaţi, potrivit Legii nr. 72 din 2013, o sumă echivalentă
cu rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, aplicabil la valoarea facturii
neachitata, rata dobanzii de politica monetara, stabilita prin hotarare a Consiliului de
administratie al Bancii Nationale a Romaniei ( conform art. 3(1) din Ordonanta nr. 13 din
24/08/2011 cu modificarile si completarile ulterioare).
12. ÎNCEPERE ȘI FINALIZARE
12.1 Prestatorul are obligaţia de a începe imediat dupa semnarea prezentului contract de catre
ambele parti.
12.2 Serviciile prestate în baza contractului trebuie efectuate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
13. ÎNTÂRZIEREA ÎN EXECUTARE
13.1. Dacă Prestatorul nu execută Serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada
specificată, Achizitorul este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude
alte căi de sancţiune din contract, să pretindă penalităţi contractuale pentru fiecare zi, care va
trece între sfârşitul perioadei de prestare specificată în contract şi sfârşitul real al perioadei de
prestare.
14. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta nr. ;
14.2 Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a PRESTATORULUI cu
privire la ziua şi ora stabilită pentru verificare.
14.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, PRESTATORULUI identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
14.4. Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe
efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa PRESTATORULUI, iar
acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.
14.5. Operaţiunile recepţiei implică:
- identificarea serviciilor prestate;
- constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de Oferta nr.____________;
și de solicitarile date de către achizitor.
-constatarea eventualelor deficienţe;
14.6.- Operaţiunile precizate la art.14.5. fac obiectul unui raport întocmit la faţa locului de
către achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de prestator. În cazul în care prestatorul
refuză să semneze procesul verbal/raportul, se menţionează acest fapt. O copie a a raportului
se va transmite PRESTATORULUI în cel mult 5 de zile de la data întocmirii.
14.7.- Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 3 (trei) zile
de la data luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 14.6.
14.8.- Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub
rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.
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15. PLĂŢI
15.1-Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 60 de zile de la
primirea facturii pe baza proceselor – verbale de recepţie lunare, pentru certificarea
conformităţii serviciilor.
15.2-Facturile se vor depune la Serviciul Tehnic;
15.3 - Plata contravalorii facturilor confirmate de către achizitor se va face pe baza proceselor
– verbale de recepţie/foii de pontaj luna a serviciilor semnate din partea ACHIZITORULUI,
în contul PRESTATORULUI, specificat în documentele emise de acesta.
15.4 - Achitarea facturii se va face prin virament în contul bancar al PRESTATORULUI.
15.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de predare-primire
obiectiv, la terminarea contractului de servicii, nu va fi semnat de comisia de recepţie, care
confirmă că serviciile au fost prestate conform prezentului contract.
16. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
16.1. Preţul contractului se poate ajusta în condițiile stipulate în Acordul-cadru.
17. AMENDAMENTE
17.1- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
17.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
18.1 - Achizitorul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) după
acordarea unui preaviz de 5 zile PRESTATORULUI, fără necesitatea unei alte formalităţi şi
fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile
următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a)
Prestatorul nu execută Serviciile în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
Contract;
b)
Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei
printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
c)
Prestatorul cesionează sau subcontractează Contractul de Servicii;
d)
Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară
sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata
datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând
dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel
naţional;
e)
Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de
probă pe care Achizitorul îl poate justifica;
f)
Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la
personalitatea juridică, natura sau controlul PRESTATORULUI, cu excepţia situaţiei în
care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul Contract;
g)
apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de
Servicii;
h)
Prin acordul de vointa al partilor materializat printr-o notificare cu cel putin 30 de zile
inainte.
18.2. Rezilierea Contractului de Servicii
1. În cazul în care executarea Contractului de Servicii este viciată de erori substanţiale,
nereguli sau de fraudă, Achizitorul va rezilia executarea Contractului de Servicii.
2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile
PRESTATORULUI, Achizitorul poate suplimentar rezilierii, să refuze efectuarea
plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu
gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.
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19. FORŢA MAJORĂ
19.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2-Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
19.4- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
19.5- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.
19.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
19.7- Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din
părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră
care apar după data semnării Contractului de Servicii de către părţi.
19.8- Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru
neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a
obligaţiilor din prezentul Contract de Servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră.
În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru
neexecutare sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în
care, întârzierea ACHIZITORULUI sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul
forţei majore.
20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
20.1- Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea prezentului contract.
20.2- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la domiciliul
ACHIZITORULUI.
21. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
Limba care guvernează contractul este limba română.
22. COMUNICĂRI
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
24. CONFIDENŢIALITATE
24.1 Părţile se obligă să respecte condiţiile de securitatea informaţiilor aplicabile la nivelul
Autorităţii Contractante
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24.2 Părţile se obligă să respecte pe toată durata derulării prezentului Contract
confidenţialitatea tuturor documentelor, informaţiilor şi a datelor cu caracter personal, în
conformitate cu normele legale în vigoare aplicabile
Părţile au înţeles să încheie azi ____________ prezentul contract în 2 exemplare, dintre care 1
exemplar rămân la ACHIZITOR și un exemplar la PRESTATOR.
ACHIZITOR,

PRESTATOR,

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
.
DE URGENTA BRAȘOV
MANAGER
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