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Caiet de sarcini pentru:
Lot l.Servicii consultatii medicale interclinice (interdisciplinare) God CPV }S1Z12B2
Lot 2 Monitorizare 9i tratament pligi mugcate pentru profilaxia rabiei cu antitetanic -
Cod CPV 85140000
Lot 3 Monitorizare gi tratament pligi mugcate pentru profilaxia rabiei fara antitetani-
God GPV 85140000
Lot 4. Analize medicale : Clostridium difficile toxina A+B God CpV gS145OOO

9r
lnstrucfiuni de completare gi depunere oferti

Autoritatea contractanti: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf.ApostolAndrei" Galati

Cod fiscal: 3126853

Adresa: Galati, str.Brailei nr.177

Telefon: 0236.315056

Fax: 0236.315056

Email :ach iziti i@spitalulu rgentagalati. ro

Cap. !.INTRODUCERE

Caietul de sarcini contine regulile de baza care trebuie respectate astfel incat orice
ofertantul inscris (persoane juridice/persoane fizice autorizate, /institulii publice/alte entitati
juridice de utilitate publici, -unitifi sanitare-) sa elaboreze oferta de servicii corespunzator
necesitatilor autoritatii contractante.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

in acest sens, orice ofertd prezentatd trebuie sd respecte prevederile Caietului de
sarcini, 9i va fi luata in considerare, numai in masura in caie oferta presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerintelor minimale. Oferta cu caracteristici inferioar6 celor
prevazute in caietul de sarcini sau care nu satisface cerintele caietului de sarcini va fi
declarati neconformS/inacceptabild/neadecvati (d upa caz).

Evaluarea ofertelor se va realiza prin verificarea indeplinirii cerinlelor tehnice 9i
stabilirea ofertei cdgtigitoare dintre ofertele care au prelul cel mai scdzut.

Cap ll Cerinte gi conditii pentru efectuarea prestatiilor (pentru orice lot ofertat, cerinle
ce se vor adapta corespunzitor tipului de prestatie contractat)

Prestatiile se vor executa in cel mai scurt timp posibil cu prioritate pentru pacienlii
internati in cadrul unitatii beneficiarului cu respectarea eticii gi deontologiei medicale. 

-

Prestatorul se obliga ca pe toata perioada desfasurarii contractului sa aiba
toate avizele/autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare in vederea prestarii de servicii



medicale,
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in contract intr-o maniera

competenta , profesionala si cu promtitudine , fiind raspunzator de siguranta operatiunilor si
metodelor utilizate pe toata durata contractului gi in conformitate cu prevederile din Caietul
de Sarcini.

Pacientii vor fi transportati cu ambulanta prin grija beneficiarului gi insolili de personal
medical din cadrul unitalii sanitare iar rezultatele investigaliilor vor fi cohsemnate in
F,O.C.G./F.S.Z. a pacientilor.

Prestatorul se obligi se respecte standardele de calitate 9i conformitate, respectdnd
prevederile legale in vigoare.

Pentru efectuarea serviciilor prestate, beneficiarul va emite si transmite ,,nota de
comanda pentru consultatii interdisciplinare" in doua exemplare, din care unul ramane la
prestator iar celalalt exemplar se intoarce la beneficiar impreuna cu facture fiscal.

Serviciile efectuate se vor executa prin grija prestatorului cu personal calificat gi
specializat aferent tipului de investigalii medicale contractat.

CAP. lll Conditii de participare comune pentru orice lot :
Ofertanlii au obligafia prezentdrii in copie conformi cu originalul, urmitoarele

documente:
- dovad a in registriri i fiscale/fovada formei jurid ice de inreg istra re.
-autorizatia sanitari de functionare,
-dovada dupd documentul de acreditarelavizarelautorizare a activitdliilprestaliei (dupi

caz),
-acUacte din care si rezulte modalitatea de detinere a sediului sau a unui punct de

lucru pe raza mun.ljud. Galati,
-oferta tehnicd sau dupd caz,(Formularul F2-Forma simplificatd) original,

CAP lV Oferta flnanciard ( Formularul F3) original.
Oferta financiari va cuprinde in mod nominal tariful aferent fiecdrei categorii de

prestatii medicale in parte, diferentiate dupi caz, pe zile lucratoare/nelucratoare, in p-erioada
orelor de programlin afara programului.

Valabilitatea ofertei: minim 30 zile de la data limiti de depunere a ofertei

Cond ifii contractuale:
a) Contractul se va incheia pe perioada cuprinsd de la data atribuirii gi semnirii

contractului 9i p6ni la data de 31 .12.2019 cu posibilitatea prelungirii sale pe o
perioadi de maxim 4 luni calendaristice in intervalul 01.01 .2020 9i pdnd la
30.04.2020

b) Prestatorul are obligatia sa emita factura insotita de nota/notele de comanda
emisa/e de catre beneficiar.
Termenul de plati este de 60 de zile de la inregistrarea facturii la beneficiar,
Rispu nderea contractuali :

Fiecare parte raspunde pentru neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau cu
intarziere a obligatiilor asumate daca a pricinuit celeilalte parti un prejudiciu.
-ln cazul in care Beneficiarul nu onoreaza obligatia de plata a facturii fiscale in

termenul stabilit, se obliga sa plateasca penalitati in cuantum de O,O3 % pe zi de
intarziere din valoarea platii neefectuate.
-in cazul in care prestatorul nu-gi executd prestaliile la care s-a obligat prin cerinlele
caietului de sarcini 9i clauzele prezentului contract, acesta va dotara penalitdli de
int6rziere in procent de 0.03% pe zi de intdrziere calculate la valoarea prestatiilor
neexecutate.

c)
d)



.-Prestatorul va raspunde civil conform legislatiei specifice in vigoare
savarsite in timpul prestarii activitatii in cadrul spitalului.

pentru faptele

-Raspunderea civila nu inlatura angajarea raspunderii penale, daca fapta care a
cauzat prejudiciul constituie infractiune conform legii.

e) Rezilierea gi incetarea
Contractul de prestari servicii medicale se reziliaza de plin drept, printr-o notificare
scrisa facuta de una din parti celeilalte, de la data constatarii si notificarii
urmatoarelor situatii :

a)daca din motive imputabile prestatorului, acesta isi intrerupe activitatea pe o
perioada mai mare de 5 zile lucratoare.
b)de la revocarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare.
c)nerespectarea termenelor de depunere a facturilor insotite de documentele
justificative privind prestarile realizate, in vederea decontarii de catre beneflciar,
pentru o perioada de 2 luni consecutive.
d)nerespectarea de catre prestator a oricarei obligatii dintre cele prevazute la art. 4.
Contractul de furnizare de servicii medicale inceteaza cu data la care a intervenit una
din urmatoarele situatii:
a) lncetarea prin faliment,dizolvare, lichidare,desfiintare sau reprofilarea furnizorului
de servicii medicale sau beneficiarului,dupa caz.
b)Acordul de vointa al partilor.

c)Denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al prestatorului
sau al beneficiarului, printr-o notificare scrisa, cu indicarea temeiului legal, de la data
notiflcarii, in caz de nerespectare a uneia dintre obligatiile stabilite prin prezentul
contract.

Orice operator economic interesat care indeplinegte condiliile stabilite prin prezentul
caiet de sarcini are dreptul de a se inscrie la procedura de atribuire prin
consultarea/descarcarealvizualizarea anuntului publicitar cu accesarea cumulativd a pagina
proprie a unitatii sanitare , identificati la adresa https://wlrrw.spitaluluroentagalati.roi
sectiunea ,,RELAT|l cu PUBLlcuL" pozitia ,,ANUNTURI" c6t gi prin postarei pe saAp la
categoria corespunzitoare a documentelor solicitate.

Documentele depuse se vor prezenta fie:

- prin SICAP ca urmare a anunlului de publicitate utilizand in acest sens transmiterea
documentelor pe cale electronici semnate cu semndturi electronici extins d, bazatd pe un
certificat califlcat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat,

-prin depunerea acestora in plic inchis la secretariatul unitSlii in intervalul orar OB-12
p6ni la data de maxim: 13.05.2019

Documentele prevdzute la CAP lll se depun intr-un plic inchis pe care se inscrie pe
exteriorul plicului , denumirea ofertantului cu menliunea ,,DOCUMENTE DE CALIFICARE
ETAPA I

Oferta financiari prevdzuti la CAP lV se introduce in alt plic inchis pe care se inscrie
pe exteriorul acestuia, denumirea ofertantului cu menliune ,,OFERTA FINANCIARA".

Ambele plicuri se depun in al treilea plic inchis (plicul general) pe care se inscrie,
denumirea ofertantului, obiectul prestatiei la care intelege ci entitatea juridici se inscrie, cu
mentiunea,,A nu se deschide pini la data de 13.05.2019, orete 13,i

CAP V Modul de prezentare a ofertei:



Plicul general se depune la secretariatul unitdlii pdnd la data mai sus precizati, in
intervalul orar 08-12, unde se va obtine un numdr de Tnregistrare.

Depunerea ofertelor peste ora gi data limitd vor fi menlionate in procesul verbal al
gedinlei de evaluare, dar vor fi respinse fdri a se mai proceda la deschiderea acestora.

CAP Vl Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor se va realiza in 2 etape eliminatorii in cadrul gedinlei de evaluare,
calificare gi seleclie, astfel:

ETAPA 1 Verificarea documentelor privlnd indeplinirea conditiile de inscriere gi calificare
stabilite la CAP lll, cu notarea -ADMIS/RESPINS-

, . in ,situafia in.care.dupd verificarea etapei 1 se constati cd un ofertant nu a prezentat
toate documentele solicitate, sau sunt coristate documente lipsi/nu sunt reieviritt (drpe'
caz), oferta va fi decl-aratd respinsd pentru condi[ii de neconforrhitate, iar orerta rinanciaia hu
va mai fi deschisd. ( Tn situatid in caie Comisia d'e Evaluare apreciazh ca se impun ctiiitrcarigi completiri pentru edificirea asupra documentelor prez6ntate, se pot solicita intr-un
termen scurt, precizdri gi completdri in sustinerea acteloridocumentelor depuse)

ETAPA 2 Evaluarea propunerii financiare, cu notarea -ADM|s/RESPINS-

va elabora

n. condltiile in..care existi 2 sau mai multe .mai mulli_operatorl economici calificali
PglI!,_91"?a Z stabilirea ofertei financiare cagiigatoire va'fl ietectata-Oinird ftil;;;it6trnanciare cu pretul cel maiscizut.(tarifu! cel mai mic).

Comisia de Evaluare constituiti la prezenta proceduri este format din :-ec.e
- As. Skowronski Mariana membru
-Jr. Cilin Viorel membru

Comisia de .Evaluare, ig-i va desfdgura activitatea Tn conformitate cu sarcinile, gi
atri buli i le stabil ite pri n proced ur-d proprie.

CAP VII ALTE CERINTE St PRECIZARI GENERALE :

Avand in vedere ca Serviciile prestate prin codul CPV fac parte din Anexa 2la Legea gg/2016,
achizitia acestora se va realiza prin ,,anunt publicitar" si publicare pe site-ul propriu in vederea
selectarii ofertei cu pretul cel mai scazut.

lntocmit,
Director Medical
Gonf. Univ, Dr. Romili Aurelia

'4{A ua,t - .
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FORMULAR nr. 3
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Citre: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf.Apostol Andrei" Galati

1 . Examindnd documentatia de achizitie, subscrisa
(denumirea/numele ofertantulur) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile gi cerinlele

cuprinse in Caietul de Sarcini, si prestim urmitoarele prestatii medicate:

plitibile dupi prestarea serviciilor, pe bazd de documente justificative in termen
de pana !a 60 zile de la data primirii facturii de citre beneficiar.. ln situatia in care ofertantul este platitor de TVA, acesta va adauga la valoarea tarifului,
valoarea TVA

2. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noastri este stabiliti cAgtigitoare, si
prestam serviciile ce fac obiectul prezentei achizitii.

3. Ne angajim si men[inem aceasta oferti valabilS pentru o durata de
30, zile (durata in litere gi cifre) respectiv p6nd la data de_
(ziua/luna/anul) gi ea va ram'6ne obligatorie pentru noi gi port" rir.""pt.ta'
oric6nd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. in situa[ia in care ofbrta noastrd va fi admisi gi declarata cAgtigatoare, pe perioada
cuprinsi de la data depunerii ofertei gi pini la data incheierii contractului, prezentul
formular va constitui angajament ferm.

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele gi prenumele semnatarului
Calitatea in cadrul entitdlii juridice..
Adresa
Adresa de corespondenld (dacd este diferitd)
Telefon / Fax..
Cod unic de inregistrare.
Data

1. Toate cdmpurile trebuie completate de ofertant sau dupd caz, de cdtre reprezentantul
ofertantului.

. Oferto se vo odopto corespunzdtor modolitdgilor de torifore ole ofertantului, incluisv prin onexorea
tabelului, groficului, sau dupd coz, modolitotii proprii de prezentare o ofertei cu respectored
ce ri nle I o r o uto ritdti i co nt rocto nte.



Formularul F2

Ofertant

Propunere Tehnici
(Decla ratie)

(forma simplificati)

Subsemnata
calitate de ofertant la Procedura de atribuire a contractului de prestari servicii , avind ca
obiect

declar pe proprie rispundere ci subscriu integral la sarcinile, atribuliile gi
responsabilitalile stabilite de citre autoritatea contractanti astfel cum au fost nominalizate
prin Caietul de Sarcini gi mi oblig ca pe intreaga perioadi a contractului de prestiri servicii
incheiat cu beneficiarul, Spitalul Clinic Judetean de Urgen(e ,,Sf. Ap. Andrei" Galali, si le
respect 9i sd aplic in mod corespunzitor, cu urmdtoarele (dupi caz) obiecliuni, propuneri,
s u pl i me ntd ri I precizdri:

Obiecliuni:

tn

Propuneri/Supli mentd ri/Precizd ri:

Ofe rta nt:

Semnatura

Data



Pirtile contractante:

(P.F.A.) (S.C.) (c.M.l.) (Entitatea Juridici)
sediul/domiciliul fiscal situat in Mun.

cont
sc. _ ap. _, Jud.

deschis la

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
(Consultatii interdisciplinare)

, Strada
cod de inregistrare fiscala

or. _,
CU

Bt.

reprezentatd
prin in calitate de prestator, pe de o parte

9i
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei" cu sediul in Galati,

str. Brailei nr. 177 , telefon 0236-301 1 1 1 , cod fiscal nr. 3126853, cont
RO52TRE23065041XXX000420, deschis la Trezoreria Galati, reprezentat prin Manager
Ec. Dobrea Alina Valentina, in calitate de beneficiar, pe de alta parte.

Art. 1 Obiectul contractului:
Obiectul contractului consta in acordarea consultatiilor interdisciplinare pentru

pacientii internati in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei", la cererea
beneficiarului, conform comenzilor transmise, in conformitate cu prevederile art. 97, lit "b"
din H.G. nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a
Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a
medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2018-2019, precum si a prevederilor art.4^1din Ordinul nr.87012004,
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea
garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare

Art.z Valoare contract:
2. l.Beneficiarul va achita prestatorului pentru serviciul executat :

lei pentru consultatii interclinice in zilele lucratoare de luni pana vineri in
timpul orelor de program;

lei pentru consultatii interclinice in zilele de luni pana vineri in afara
orelor de program;

Iei pentru consultatii interclinice in zilele de sambata si duminica cu
chemarea medicului de la domiciliu.

2.2 Prelul contractului poate fi ajustat numai in cazul aparitiei unor imprejurari care
lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care, in mod obiectiv, nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.
Art. 3 Obligatiile partilor:
3.1 Obligatiile prestatorului:
3.1.1 Sa execute serviciile in cel mai scurt timp, cu prioritate pacientilor internati in
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei" cu respectarea eticii si
deontologiei medicale. Pacientii vor fi transportati cu ambulanta, transportul pacientilor
intra in sarcina beneficiarului si insotiti de personal medical din cadrul unitatii sanitare iar
rezultatul investigatiilor va fi consemnat in FOCG/FSZ a pacientului.
3.1.2 Prestatorul are obligatia sa emita factura insotita de nota/notele de comanda
emisa/e de catre beneficiar.
3.2. Obligatiile beneficiarului:
3.2.1.Beneficiarul are obligatia de a emite si transmite ,,nota de comanda pentru
consultatii interdisciplinare" in doua exemplare, unul ramane la prestator si unul se
intoarce la beneficiar impreuna cu facture fiscala, conform modelului din Anexa 1 care
face parte integranta din prezentul contract.
3.2.2 Pentru consultatiile in zilele lucratoare de luni pana vineri solicitarea sa fie facuta in
intervalul orar 8-13.



3.2.3 Pentru consultatiile interclinice in zilele libere consultatiile vor avea loc in intervalul
orar 8-15.
Art.4 Modalitati de plata.
4.1 Pentru serviciile medicale prestate, se va elibera factura fiscala, insotita de,,nota de
comanda pentru consultatii interclinice", conform modelului anexat. Plata facurii se ya
face in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturii .

4.2 ln cazul in care furnizorul nu isi indeplineste in mod culpabil sau isi indeplineste cu
intarziere obligatiile contractuale, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul
contractului o dobanda penalizatoare calculata potrivit art. 3 din OG nr. 1312011 pentru
fiecare zi de intarziere din valoarea contractuala neexecutata, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
4.3 - ln cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile la termenul convenit, atunci
furnizorul are dreptul de a solicita plata unei dobanzi penalizatoare calculate potrivit art. 3
din OG nr. 131201'1 pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuata. Furnizorul are
obligatia de a indeplini contractul de furnizare in functie de comenzile trimise de achizitor.
4.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca aceasta din urma da
faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru prestator. ln acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.
Art. 5 Valabilitatea contractului
5.l.Contractul este valabil de la data semnarii pana la 31.12.20'19, poate fi prelungit prin
act aditional, eventualele reactualizari de preturi sau alte modificari ale prezentului
contract se vor face prin acte aditionale numai cu acordul scris al partilor, parte integranta
a contractului.
5.2.Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante sub conditia notificarii
in scris cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste
rezilierea.
Art.6 Cesiunea
6.1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
Art.7 Litigii
Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte
pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse in prealabil unei proceduri de
solutionare pe calea miabila. Litigiile nesolutionate sunt de competenta instantei de la
sed iul beneficiarului.
Art.8 Comunicari
8.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
transmisa in scris. Orice document scris trebuie rnregistrat atat in momentul transmiterii
cat si in momentul primirii.
8.2. Comunicarile intre pafti se pot face si prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
8.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi... . .. ... prezentul contract in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte
Prestator, Beneficiar,



CONTRACT DE PRESTARI SERVIGII
(Monitorizare gi tratament pligi mugcate pentru
profilaxia rabiei cu antitetanic aifiri antitetanic)

Pirtile contractante:

(P.F.A.) (s.c.) (c.M.t.) (Entitatea Juridici).
, cu sediul/domiciliul fiscal situat in Mun.

Jud.Strada oI. _, Bl. _, sc. ap. _, cod de
inregistrare fiscala cont deschis la

reprezentati prin in calitate de prestator,
pe de o parte 

gi
Spitalul CIinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei" cu sediul in Galati, str.

Brailei nr. 177 , telefon 0236-301 1 1 1 , cod fiscal nr. 3126853, cont
RO52TRE23065041XXX000420, deschis la Trezoreria Galati, reprezentat prin Manager
Ec. Dobrea Alina Valentina, in calitate de beneficiar, pe de alta parte.

1. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii intraspitalicesti- Monitorizare si
tratament plagi muscate, la cerere, de catre prestator, beneficiarului conform comenzii
scrise.
Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
2 Pretul contractului
Beneficiarul va achita prestatorului pentru serviciul executat:

lei/administrare pentru tratamentul si profilaxia rabiei cu antitetanic;
. 

-lei/administrare 

pentru tratamentul si profilaxia rabiei fara antitetanic
conform Ordinului nr. 397-836 din 27.03.2018 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 14012018 pentru aprobarea pachetelor
de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei
medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate pentru anii 2018-2019.

Tariful poate fi modificat prin act aditional, in conformitate cu acte specifice ce vor intra in
vigoare ulterior semnarii.
3 Durata contractului
Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii pana la data de 31 .12.2019.
Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 31.12.2019, existand
posibilitatea prelungirii valabilitatii cu cel mult 4 luni, pana la 30.04.2020, functie de
aprobarea bugetului.
4. Obligatiile prestatorului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in timpul convenit.
4.2 Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciului, de a asigura resursele
umane, materiale sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciului. Totodata este
responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si
de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
5. Obligatiile beneficiarului
Sa trimita bolnavul in cauza insotit de comanda scrisa cu toate semnaturile aferente.
Beneficiarul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
Beneficiarul se obliga sa platesca pretul catre prestator in termen de pana la 60 zile de la
data inregistrarii facturii.



Daca beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia
de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. lmediat
ce beneficiarul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt
timp posibil.
6 Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiiilor
6.1. ln cazul in care prestatorul nu isi indeplineste in mod culpabil sau isi indeplineste cu
intarziere obligatiile contractuale, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul
contractului o dobanda penalizatoare calculate potrivit art. 3 din OG nr. 1312011 pentru
fiecare zi inlarziere din valoarea contractual neexecutata, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
6.2- ln cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile la termenul convenit, atunci
prestatorul are dreptul de a solicita plata unei dobanzi penalizatoarec alculata potrivit art. 3
din oG nr.1312011 pentru fiecare ziinlarziere, din plata neefectuata.

6.3- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, de catre una din parti, in
mod culpabil si repetat, are drept sanctiune facultatea celeilalte parti de a cere: fie
executarea contractului (a prestatiei), fie rezilierea cu acordul artilor, dupa notificarea
prealabila a partii in culpa, cu plata de daune-interese.
Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitate si/sau informatii pe
care acestea le-a cerut si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
Sa sesizeze in scris sau telefonic prestatorul imediat ce a constatat aparitia unor nereguli.
7 Rezilirea contractului
7.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, da
dreptul paftii lezate de a cerer ezilierea contractului si de a pretinde daune interese.
7.2. Achizitorul isi rezeNa dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult
30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea
contractului ar fi contrara interesului public.
8 Cesiunea
Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute ramanand
in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
9. Forta majora
9.1 . Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
9.2. lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
1 0.So! utionarea litigiilor
Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze, de catre instanta judecatoreasca de la sediul achizitorului.
11. Limba care guverneaza contractul
Limba care guvetneaza contractul este limba romana.
l2.Comunicari



12.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii
cat si in momentul primirii.
12.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
13. Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi., ........prczentul contract in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR, BENEFIC!AR,



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
(Analize medicale : Clostridium difficile toxina A+B)

Pirtile contractante:

(P.F.A.) (S.C.) (C.M.l.) (Entitatea Juridici)_
cu sediul/domiciliul fiscal situat in Mun.

Strada h[. _, Bl. _, sc. _ ap. _, Jud.
continregistrare fiscala

t

reprezentatd prin in calitate

cod de
deschis la

de prestator,
pe de o parte

9i
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei" cu sediul in Galati, str.

Brailei nr. 177 , telefon 0230-301 1 1 1 , cod fiscal nr. 3126g53, cont
RO52TRE23065041XXX000420, deschis la Trezoreria Galati, reprezentat prin Manager
Ec. Dobrea Alina Valentina, in calitate de beneficiar, pe de alta parte.

Art. 1 Obiectul contractului:

Obiectul contractului consta in efectuarea de analiza: Clostridium difficile toxina A+B la
cererea beneficiaru lu i.

Art. 2 Valoare contract:
Beneficiarul va achita prestatorului pentru serviciul executat .

. _lei
Art. 3 Obligatiile partilor
3. 1 Obligatiile prestatorului :

3.1.1 Sa execute serviciile in cel mai
medicale.

scurl timp, cu respectarea eticii si deontologiei

3.1.2 Prestatorul are obligatia sa emita factura insotita de nota/notele de comanda emisa/e
de catre beneficiar.
3.2. Obligatiile beneficiarului :

3.2.1.Beneficiarul are obligatia de a emite si transmite,,nota de comanda pentru" in doua
exemplare, unul ramane la prestator si unul se intoarce la beneficiar impreuna cu factura
fiscala.
Art.4 Modalitati de plata.
4.1 Pentru serviciile medicale prestate, se va elibera factura fiscala, insotita de ,,nota de
comanda pentru analize medicale", conform modelului anexat. Plata facuriise ya face in
termen de pana la 60 de zile de la emiterea facturii.
4.2 ln cazul in care furnizorul nu isi indeplineste in mod culpabil sau isi indeplineste cu
intarziere obligatiile contractuale, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul
contractului o dobanda penalizatoare calculate potrivit art. 3 din OG nr. 13t2011 pentru
fiecare zi intarziere din valoarea contractuala neexecutata, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor. Fac exceptie situatia in care intarzierile la plata facturilor decurg din
reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
4.3.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractual de drept reziliat
si de a pretinde plata de daune -interese.
4.4. Achizitorul isi tezeva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca aceasta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru prestator. ln acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului.



Art. 5 Valabilitatea contractului
5.l.Contractul este valabil de la data semnarii pana la 31.12.2019, poate fi prelungit prin
act aditional, eventualele reactualizari de preturi sau alte modificari ale prezentului contiact
se vor face prin acte aditionale numai cu acordul scris al partilor, parte integranta a
contractului.
5.2.Prezentul contract poate fi reziliat de catre partile contractante sub conditia notificarii in
scris cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste rezilierea.
Art.6 Cesiunea
6.1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
Art.7 Litigii
Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte
pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse in prealabil unei proceduri de
solutionare pe cale amiabila. Litigiile nesolutionate sunt de competent instantei de la sediul
achizitorului.
Art.8 Comunicari
8.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
transmisa in scris. 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, telegram, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
8.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi... . .. ... prezentul contract in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR, BENEFICIAR,


