MODEL
ACORD CADRU

ACORD – CADRU DE PRESTARE DE SERVICII
nr.___ ___data___________

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul acord cadru de
furnizare produse.
Între SPITALUL CLINIC FILANTROPIA BUCURESTI, Bd.Ion Mihalache nr.11-13, sector 1, cod
fiscal 4532388, cont RO16TREZ24F660601200401X- Trezorerie Sect.1, reprezentat prin Prof. Dr.Gheorghe
Peltecu, functia Manager si Ec.Mioara Burcea, functia de Director Financiar-Contabil, in calitate de
BENEFICIAR, pe de o parte

si ,
SC........................, cu sediul in ............. tel. .......... Fax: ...................., înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. .................., cod fiscal .................., având contul nr. ....................., deschis la
Trezoreria ................., reprezentată prin ......................., in calitate de PRESTATOR pe de altă parte,
a intevenit prezentul acord–cadru in conditiile in care partile raman neschimbate pe toata durata de
desfasurare.
2. Obligatiile promitentului furnizor
2.1. Furnizor se obliga, ca in baza contractelor subsecvente incheiate cu achizitor, sa furnizeze
produsele in conditiile convenite in prezentul acord-cadru:
Valoare
Valoare
fara
fara
TVA
P.U.
Cant.
TVA
cant.
COD
Cant.
max.
fara
Nr.
Max
CPV
U.M
min.
36 luni cant.min
Crt. Denumire
TVA
1
2
3
Valoare fara TVA
lei
TVA 19%
Valoare Totala
2.2. Prestarorul se obliga ca produsele furnizate sa respecte calitatea prevazuta in oferta tehnica,
anexa la prezentul acord-cadru.
2.3. Prestatorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul acordcadru.
3. Obligatiile promitentului beneficiar
3.1. Beneficiarul se obliga să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de
atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acordcadru, cu excepţia cazului în care promitentul prestator declara nu mai are capacitatea de a le presta.

4 Pretul unitar serviciilor.
4.1. Pretul unitar al serviciilor, este de:
Nr. Obiectul
Crt. contractului/
COD
Lot Acordului cadru
CPV
1
2

Cant.
min.
U.M. estim.

Cant.Max.
estim.36 luni

P.U.
faraTVA lei

La care se adauga TVA 19 %.
5. Cantitatea previzionata
5.1. Cantitatea previzionata de produse ce vor fi furnizate in baza contractelor subsecvente este de:
Nr.
Obiectul
Crt. contractului/
COD
Cant.min.
Cant.Max.
Lot
Acordului cadru
CPV
U.M. estim.
estim. 12 luni
1
2
6. Durata acordului- cadru
6.1. Durata prezentului acord-cadru este de 36 luni, incepand cu data semnarii acestuia ..........
6.2. Prezentul acord-cadru inceteaza sa produca efecte la data de ........................
7. Incetarea acordului cadru
7.1. Prezentul acord cadru încetează în următoarele cazuri :
a) una dintre părţi nu îşi execută una dintre obligaţiile mentionate la Art. 2. şi Art. 3.
Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului ACORD –CADRU o va notifica
celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele;
b) atunci când părţile de comun acord convin încetarea efectelor AC printr-un act adiţional care va
cuprinde acordul partilor si condiţiile în care se va realiza aceasta;
c) “Forţa Majoră”;
7.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul AC de catre una dintre parti, in mod culpabil
si repetat, da dreptul partii lezate de a solicita rezilierea AC si de a pretinde plata de daune-interese.
8. Comunicari
8.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sa
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
8.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
Partile au inteles sa incheie azi.............................. prezentul acord-cadru, in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.
Beneficiar,

Prestator,

