MODEL
CONTRACT SUBSECVENT

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARE DE SERVICII
Nr. …. din ……
LA ACORDUL CADRU NR…………………
In temeiul acordului cadru de furnizare produse :

Partile
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 FinanciarContabil, in calitate de BENEFICIAR, pe de o parte
Şi
S.C ……………………… S.R.L, cu sediul in ………………………………………… CUI
………, cont IBAN ……………………………… deschis la Trezoreria ......., reprezentata prin
Administrator ………………….., in calitate de PRESTATOR pe de altă parte
Au convenit să încheie prezentul contract de furnizare cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 PRESTATORUL se obligă să presteze serviciile prevăzute în Anexa 1, în perioada
convenita si in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
2.2 Beneficiarul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate.
Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ
Valoarea contractului este de …………… lei, din care ……………. lei TVA.
3.1. Plata să se face în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii.
3.2. În cazul în care BENEFICIARUL nu achită factura la expirarea perioadei convenite la art.
3.1. acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,1%/zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale.
3.4. În cazul în care PRESTATORUL nu isi indeplineaste obligatiile asumate la art. 4 punctul
4.1.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,1% / zi din valoarea prestatiei neexecutate, pentru fiecare zi de intârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor contractuale.
Art. 4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI:
4.1.1. PRESTATORUL se obligă să presteze serviciile la standardele de calitate prezentate în
oferta tehnică.
4.1.2. Prestatorul se obligă să menţină preţul ofertat pe toată perioada de derulare a contractului.
4.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:
4.2.1. BENEFICIARUL are obligaţia să plătească PRESTATORUI preţul pentru îndeplinirea
contractului, în modalitatea şi termenul prevăzute prin prezentul Contract.
4.2.2. Dacă BENEFICIARUL nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci PRESTATORUL are dreptul de a sista derularea contractului.

Imediat ce BENEFICIARUL onorează factura, PRESTATORUL va relua imediat prestarea
serviciilor.
Art. 5. DURATA
Prezentul contract subsecvent intră în vigoare la data semnării lui si inceteaza sa produca efecte la
data de ……………
Prezentul contract este indivizibil, obligaţiile asumate de ambele părţi condiţionându-se reciproc
şi în integralitatea lor.
Art. 6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
- anexa la contract
Art.7. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

-

Art. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri :
a) una dintre părţi nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la Art. 3. şi Art. 4. Partea care
invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel
puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele;
b) atunci când părţile de comun acord solicită încetarea efectelor contractului printr-un act
adiţional care va cuprinde acordul părţilor si condiţiile în care se va realiza aceasta;
c) in caz de “Forţa Majoră” conform Art.16.;
8.2. Încetarea prezentului contract conform art.8.1. nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor
deja scadente între părţile contractante.
8.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat
încetarea contractului.
8.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului, dupa notificarea
prealabila cu 15 zile inainte de data de la care aceasta isi produce efectele si de a pretinde plata
de daune- interese.
Art. 9. FORŢA MAJORĂ
9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea
în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui şi să notifice celeilalte părţi producerea evenimentului şi la cererea acesteia, să o
dovedească, în termen de 7 zile.
Forţa majoră se probează conform prevederilor legale.
9.3. Suportarea pagubelor cauzate de cazurile de forţă majoră se face potrivit dreptului comun.
Art. 10. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
10.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
10.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea
îndeplinirii contractului.
10.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă;

sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire;
sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
Art.11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1. PRESTATORUL şi BENEFICIARUL vor rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
11.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale BENEFICIARUL şi
PRESTATORUL nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi
solutionat de către instanţele judecătoreşti competente din România.
Art. 12. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
12.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
Art. 13. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
13.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor
13.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei
respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
13.4. Orice notificare sau altă comunicare pe care este obligată sau autorizată o parte să o trimită
celeilalte părţi, va fi trimisă :
a) prin curier;
b) prin scrisoare trimisă prin poştă rapidă sau cu confirmare de primire;
c) prin transmisie fax, email.
Nicio notificare, aprobare, acceptare, renunţare, consimţământ sau altă comunicare făcută de
BENEFICIARUL sau PRESTATORUL nu va fi valabilă decât dacă va fi făcută în scris şi
semnată de expeditor.
Art. 14. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
14.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract a fost semnat astăzi ................., într-un număr de 2 exemplare, câte un
exemplar pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,

PRESTAROR,

ANEXA 1
LA CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE PRODUSE
DIN ACORDUL CADRU NR…………………………..

Nr.
Crt. Denumire produs

COD CPV

P.U.
fara
U.M. TVA

Valoare
fara
Cantitate TVA

Total valoare fara TVA
Total valoare cu TVA 9%

Achizitor,

Furnizor,

