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        APROBAT,

MANAGER/DIRECTOR MEDICAL

Prof.Dr. Emanoil CEAUSU

Secţiunea I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I.A. AUTORITATEA  CONTRACTANTA

Denumire: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE „VICTOR BABES”
Adresa: Sos. Mihai Bravu nr. 281-283, Sector 3
Localitate: Bucuresti Cod postal: 0303030 Tara:

ROMANIA
Persoana de contact:
Compartiment Aprovizionare si Transport
Stanciu Mihai

Telefon: (021) 317.27.27
               (021) 317.27.28
              

E-mail:
vbabes@xnet.ro

Fax:       (021) 317.27.21

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.spitalulbabes.ro

I.b  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ agenţii naţionale
□ autorităţi locale 
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ institutie europeană/organizaţie internationala
■ altele (specificati: unitate sanitara cu paturi, de 
utilitate publica, cu personalitate juridica ce 
furnizeaza servicii medicale

□ servicii publice centrale
□ aparare
□ ordine publică/siguranta naţională
□ mediu 
□ economico-financiare
■ sanatate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protectie socială
□ cultura, religie si actv. recreative
□ educaţie
□ altele (specificaţi)________________

Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante   
  DA □         NU ■

Alte informaţii  si/sau clarificari pot fi obţinute:
■ la adresa :
Sos. Mihai Bravu nr. 281-283, Sector 3

Telefon: (021) 317.27.27
               (021) 317.27.28
Fax:       (021) 317.27.21
□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Institutia responsabila  pentru solutionare contestatie
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
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Adresa : STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3
Localitatea:Bucuresti                                       Cod postal: 0303030                      Tara:Romania
E-mail: office@cnsc.ro                                          Telefon: (+4) 021 310.46.41
Adresa internet : http://www.cnsc.ro/                     Fax : (+4) 021 310.46.42

I.c.Sursa de finantare :
Program national: Tratamentul bolnavilor cu infectie 
HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract : Achizitie antivirale pentru uz sistemic
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

(a) Lucrări                              □     (b) Produse              ■ (c) Servicii                          □

Execuţie                                 □
Proiectare şi execuţie             □
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                            □

Cumpărare               ■        
Leasing                     □        
Închiriere                 □ 
Cumparare in rate    □

Categoria serviciului    □ □

Se specifica din care categorie  de 
servicii apartine obiectul contractului 
fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B 
            
            da □  nu □

Principala locatie a lucrarii   
________________________                         

Cod  CPV/ CPSA                  
□□□□□□□□/ □□□□□□

Principalul loc de livrare

Sos. Mihai Bravu nr. 281-
283, Sector 3 – Sectia 
Farmacie

Cod  CPV  33651400-2

Principalul loc de prestare

Cod   CPV/CPSA                     
□□□□□□□□/□□□□□□

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziţie publică  ■                    
Încheierea unui acord cadru  □
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica 
Ani □□                  luni 1      zile    (de la incheierea contractului) 
II.1.5) Divizare pe loturi (pt. Informare despre loturi vedeti caietul de sarcini)  
  da   ■          nu □
Daca da :
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  ■                          Toate loturile  □

   II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■  

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantitati 

Cantitatile sunt specificate in cadrul caietului de sarcini.

III. Conditii specifice contractului 
III.1 Alte conditii particulare referitoare la 
contract (dupa caz) 
III.1.1. Contract rezervat 
(daca DA scurta descriere )
III.1.2. Altele 

       DA   □                                   NU ■  

        DA  □                                   NU ■  
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(daca DA, descrieti)

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa                                        □  
Licitatie restransa                                       □
Licitatie restransa   accelerata                    □
Dialog competitiv                                      □

Negociere cu anunt de participare            □  
Negociere fara anunt de participare         ■                                                 
Cerere de oferta                                         □

III.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU ■     

III.2.) Legislatia aplicata (se completeaza cu legislatia in vigoare aferenta achizitiilor publice – OUG 
34/2006, OUG 94/2007; HG 925 /2006, dupa caz, alte acte normative, Ordin ANRMAP – www.anrmap.ro

IV. CRITERII DE CALIFICARE
IV.1) Situatia personala a ofertantului
Declaratii privind eligibilitatea - Declaratie pe propria raspundere completata in 

conformitate cu Formularul A din Sectiunea III.–
Prezentare declaratie pe propria raspundere privind 
indeplinirea obligatiilor 
Solicitat   ■         Nesolicitat  □

- declaratie formular B din Sectiunea III.
- certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele 
competente ale A.N.A.F., privind plata obligatiilor 
bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste 
inexistenta de obligatii bugetare restante la data 
depunerii ofertelor; - copie conform cu originalul;
- certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele 
competente alse Administratiei Publice Locale, privind 
plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei 
publice locale, care sa ateste inexistenta de obligatii 
bugetare restante  la data depunerii ofertelor. - copie 
conform cu originalul;

IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Persoane juridice/fizice romane - CUI (Codul unic de inregistrare) - copie conform cu 

originalul
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa tribunalul competent 
teritorial, care sa fie in perioada de valabilitate la data 
depunerii ofertelor, dar nu mai mult de 30 zile de la 
data eliberarii.

IV.3.) Capacitatea tehnica Daca DA
Informatii privind subcontractantii 
Solicitat  ■                         Nesolicitat □

Completarea unui formular cu subcontractantii si 
specializarea acestora (daca este cazul). 

Autorizari
Solicitat  ■                         Nesolicitat □

- Autorizatie de functionare a ofertantului - copie conform 
cu originalul.
- Autorizare pentru livrarea produselor. Acest document
va fi prezentat de catre ofertantii care comercializeaza 
produsele ce fac obiectul achizitiei si nu sunt producatorii 
lor. - copie, semnat si stampilat “conform cu originalul” 
de catre reprezentantul legal al ofertantului.

V. PREZENTAREA OFERTEI 
V.1)  Limba de redactare a ofertei Romana
V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 30 zile de la data depunerii
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V. 3) Cuantumul garantiei de participare nesolicitat
V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Ofertantul va elabora propunerea tehnica tinandu-se cont de 

caietul de sarcini.
V.5 Modul de prezentare a propunerii 
financiare

Propunerea financiara se elaboreaza conform Formularului 
10A  din Sectiunea III  la care se va atasa un centralizator de 
preturi ce va cuprinde toate produsele ofertate. 

V.6.) Data pentru care se determina echivalenta 
leu/euro 

- 22.09.2010

V.7) Prezentarea ofertei
a) adresa la care se depune oferta
b) data limita pentru depunerea ofertei 
c) mod de prezentare

Oferta tehnica si cea financiara se va de pune la sediul din 
Sos. Mihai Bravu nr. 281-283 sector 3, in plic inchis, pana 
in data de  28.09.2010, ora: 10:00 - Secretariat

V.8) Sedinta de negociere Ora, data si locul negocierilor: ora 10:00, data 28.09.2010
Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale “Dr. Victor Babes”, 
Sos.Mihai Bravu nr.281-283, sect.3, Bucuresti, cod postal 
74339 .

VI. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Atribuirea contractelor se va face in urma incheierii unui proces verbal de negociere.

VII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT 
VII.1 AJUSTAREA  PRETULUI CONTRACTULUI DA    □     NU      ■
VII.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI         DA    □     NU      ■

Birou Aprovizionare si Transport
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APROBAT,

MANAGER/DIRECTOR MEDICAL
Prof.Dr. Emanoil CEAUSU

SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

 Loc de livrare: sediul Spitalului Clinic de Boli Infectioase “Dr. Victor Babes”, cu mijloace 
de transport ale furnizorului.

 Modalitati de plata: prin ordin de plata.
 Preţurile unitare din ofertă vor fi exprimate in lei fara TVA si echivalent euro, şi vor include 

costul ambalajelor si al transportului. 
 Livrările se vor efectua eşalonat, pe parcursul derulării contractului, pe bază de comenzi 

ferme lansate de beneficiar. Onorarea comenzilor se va efectua în termen de maxim 24 ore 
de la lansarea acestora.

 Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea specificată de standardul 
de produs.

 Valabilitatea produselor va acoperi cel putin 80% din perioada de garanţie acordată de 
producator.

 Recepţia cantitativă si calitativă a produselor se va efectua la sediul unitaţii beneficiare in 
prezenţa reprezentantului furnizorului, ocazie cu care se vor încheia documentele de 
recepţie pentru fiecare lot de produse livrat. În cazul în care la recepţie se constată că 
produsele nu corespund cerinţelor tehnice din caietul de sarcini, acestea se returnează, iar 
furnizorul are obligaţia de a le inlocui pe răspunderea şi cheltuiala sa.

 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termen de maxim 180 zile de la 
data inregistrării facturii fiscale la sediul beneficiarului, cu O.P., in conturile deschise la 
Trezoreria Statului.

 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul sau achizitorul nu reuşeşte să-şi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, fiecare dintre părţi are dreptul de a solicita 
penalităţi in cuantum de 0.1% din valoarea obligaţiilor neîndeplinite, pentru fiecare zi de 
intârziere.
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Denumirea produselor si cantitatile necesare:

Medicamente pentru tratamentul bolnavilor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

Nr. 
Lot D.C.I. Forma farm. Conc. Cantitate

1 ABACAVIRUM COMPR. FILM. 300mg 5400
2 ABACAVIRUM SOL. ORALA 20mg/ml 3
3 ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM COMPR. FILM. 600mg/300mg 2700
4 ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM+ZIDOVUDINUM COMPR. FILM. 300mg/150mg/300mg 240
5 ATAZANAVIRUM CAPS. 300mg 720
6 DARUNAVIRUM COMPR. FILM. 600mg 1860
7 DIDANOSINUM CAPS. GASTROREZ. 200mg 60
8 DIDANOSINUM CAPS. GASTROREZ. 250mg 900
9 DIDANOSINUM CAPS. GASTROREZ. 400mg 870

10 EFAVIRENZUM COMPR. FILM. 600mg 2220
11 EMTRICITABINUM CAPS. 200mg 180

12 ENFUVIRTIDUM
PULB. + SOLV. PT. 
SOL. INJ. 90mg/ml 420

13 FOSAMPRENAVIRUM COMPR. FILM. 700mg 3360
14 LAMIVUDINUM COMPR. FILM. 150mg 6300
15 LAMIVUDINUM SOL. ORALA 10mg/ml 13
16 LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM COMPR. FILM. 200mg/50mg 12360
17 NEVIRAPINUM COMPR. 200mg 900
18 NEVIRAPINUM SUSP. ORALA 50mg/5ml 7
19 RITONAVIRUM CAPS. MOI 100mg 12096
20 SAQUINAVIRUM COMPR. FILM. 500mg 11160
21 TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE COMPR. FILM. 245mg 1560
22 TIPRANAVIRUM CAPS. MOI 250mg 240
23 ZIDOVUDINUM CAPS. 100mg 800
24 ZIDOVUDINUM+LAMIVUDINUM COMPR. FILM. 150mg/300mg 10260
25 RALTEGRAVIR COMPRIM. 400MG 1500
26 MARAVIROC COMPRIM. 300mg 360
27 ETRAVIRINUM COMPRIM. 100MG 960

Coordonator program

Dr. Dan DUICULESCU
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„Antivirale pentru uz sistemic ”

SECTIUNEA III

FORMULARE
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Formular A. 
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
           (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, 
                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din 
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani. 

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
                                                                                               (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a 
ofertei)

    Data completării ......................

Operator economic,
_________________

(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC                                                         
Formular B
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)................................................………… (denumirea, numele operatorului 

economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 

.......................…………………………………… (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect........................................................................... 

(denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an),

organizată de ..............................................……… (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este 

stabilit până la data solicitată......................;

c) mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale în ultimii 2 ani şi nu am produs, sau nu este 

de natură să produc, grave prejudicii beneficiarilor acestuia.

d) Nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 

comiterea unei greşeli în materie profesională

e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea 

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….

(semnătura autorizată )
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Formular D

OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al................................................................, 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
....................................................................................
                       (denumirea şi adresa autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
……………………………………………………......
                                                                                          (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei)

  Operator,
                            

     ………… ……………….
                                                                       

(semnatura autorizată )
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Nr. 
Crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează a fi 

subcontractante

Acord subcontractor cu 
specimen de 
semnatură

                                                                                                                                                                                                               
Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)
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Formularul 10A

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
   (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Analizand documentatia de atribuire achizitionata in urma aparitiei Anuntului  de participare in SEAP,subsemnatii reprezentati ai 
ofertantului …………………………………………..,(denumirea ofertantului) ne oferim ca in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 
documentatia mai sus mentionata sa furnizam produsele prezentate in  Propunerea tehnica astfel:

Lot

DENUMIRE 
LOT 
(D.C.I.)

DENUMIREA 
PRODUSULUI 
OFERTAT 
(DENUMIRE 
COMERCIALA) Concentratie

Mod de 
prenzentare Producator

Cantit. 
minima 
(UM din 
caietul de 
sarcini)

Cantit. 
maxima 
(UM din 
caietul 

de 
sarcini)

PRET 
UNITAR 

FARA  TVA   
(in LEI/UM) 

cu 2 
zecimale

TOTAL 
MINIM 
FARA 
TVA 
(LEI)

TOTAL 
MAXIM 
FARA 
TVA 
(LEI)

COTA 
TVA 
(%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 6*8 7*8 11

1

2
TOTAL FARA TVA

TOTAL TVA

TOTAL GENERAL

Valabilitatea ofertei : ………………..

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
                        (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.
                                                       (denumirea/numele operatorului economic)
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„Antivirale pentru uz sistemic”

SECTIUNEA IV

MODEL CONTRACT



15

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
NR. /data 

Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a 
incheiat prezentul contract de servicii prin procedura de “ Negociere fara anunt de participare”  Antivirale pentru uz 
sistemic din Programul National „Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul post 
expunere”,Cod  CPV  33651400-2, din data de ...........

1. Parti contractante
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE “DR. VICTOR BABES”, cu sediul in 

Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, telefon 317.27.27, fax 317.27.21, cod fiscal 4266049, cont 
RO41TREZ7035041XXX000156 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentat prin Manager/Director Medical –
Prof.Dr. Emanoil CEAUSU, in calitate de achizitor

si
S.C. ........................ S.R.L., cu sediul in ...................., Str.......................... nr........, jud........, telefon/fax 

................................., numarul de inmatriculare la O.R.C. ................................., C.U.I. nr. ..........................., cont  

....................................................., deschis la Trezoreria ................., reprezentata prin ................................., avand 
functia de .............................., in calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract.

2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale. 
b. achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala 
si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse – bunurile din anexa la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze 
achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi 
transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte 
asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de 
fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, 
care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
g. destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert 
(CIC).
i. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care 
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu 
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 

diferit.

4. Obiectul si pretul contractului
4.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea, respectiv achizitia produselor ce au facut obiectul 

procedurii de „Negociere directa fara publicarea prealabila a unui anunt de participare” Antivirale pentru uz 
sistemic din Programul National „Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul post 
expunere” din data de ............ 

4.2. Furnizorul se obliga sa  livreze produsele mentionate in anexa, care face parte integranta din 
prezentul contract, conform standardelor si autorizarilor impuse de legislatia in domeniu.

4.3. Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea prezentului 
contract in termen de maxim 180 de zile de la inregistrarea  facturii fiscale la sediul achizitorului.
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4.4. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre achizitor este de 
.......................... LEI din care T.V.A .................... LEI.

4.5. Achizitorul poate denunta unilateral contractul de achizitie publica, in cel mult 30 de zile de la aparitia 
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de achizitie si care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara 
interesului public.

5. Durata contractului:
5.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti sau la o data convenita de catre 

acestea, respectiv .................... si este valabil pana la data de .........................

6. Documentele contractului:
6.1 Documentele contractului sunt conform documentatiei  procedurii de atribuire,aflate la dosarul procedurii  

( propunerea financiara, propunere tehnica,).

7.  Obligatiile principale ale furnizorului
7.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in propunerea 

tehnica. 
7.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termen de maxim 24 de ore de la primirea comenzii. 
7.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de, sau in legatura cu produsele achizitionate.

ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

8. Obligatiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
8.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul de 180 de zile de la 

inregistrarea facturii  la sediul achizitorului. 
8.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci 

furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul 
corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua 
livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

9.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota de 0.1% 
din valoarea comenzii neonorate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

9.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota de 0,1%, din plata 
neefectuata.

9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, 
fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa 
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

10. Caracterul confidential:
10.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane 

implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului 

in alt scop decat de a-si indeplini obligatiile contractuale .
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face 

confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
10.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspundere pentru dezvaluirea de informatii referitoare la 

contract daca:
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a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta, 
sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru 
asemenea dezvaluire, sau

c)  partea cotractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

11. Garantia de buna executie a contractului
11.1 - (1) Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din 

valoarea fara TVA a contractului, pentru perioada de la .................. pana la..................... si oricum, pana la intrarea in 
efectivitate a contractului. 

11.2 - Conform art.90 din OUG 34/2006, garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie 
bancara, care devine anexa la contract.

11.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului 
creat, daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile 
asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are 
obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.   

11.4 – Achizitorul se obliga sa elibereze garantia de buna executie in valoare de ................. lei, in termen de 
14 zile de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

11.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

12. Receptie, inspectii, teste:
12.1. Achizitorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele 

pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din documentatia procedurii de atribuire.
12.2. Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (cantitative si calitative) se vor face 

la sediul achizitorului (depozitul Farmacie).
12.3. Daca produsul inspectat sau testat nu corespunde cerintelor din caietul de sarcini, achizitorul are dreptul 

sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului,  de a inlocui produsul refuzat, in termen 
de 24 de ore.

12.4. In cazul in care, cu ocazia receptiei, se constata diferente  fata de cantitatile inscrise in documentele de 
insotire a marfii, comisia de receptie a spitalului si delegatul furnizorului vor intocmi Nota de Receptie si Constatari –
Diferente (verso). Furnizorul are obligatia ca, in termen de 24 ore de la semnarea Notei de Receptie si Constatari –
Diferente (verso) sa completeze cantitatea lipsa in conformitate cu comanda emisa de Achizitor.

12.5. Raspunderea si riscurile pentru marfa expediata, pe timpul transportului, apartin furnizorului, acestea 
trecand asupra achizitorului din momentul efectuarii receptiei finale.

12.6. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge produsele nu va fi 
limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau  fara participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la sediul achizitorului.

12.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor 
obligatii prevazute in contract. 

13. Ambalare, marcare si transport
13.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsul ambalat si marcat conform standardelor in vigoare , astfel 

incat sa asigure integritatea marfii pe timpul transportului cat si pe timpul manipularii si depozitarii. Ambalajele 
trebuie sa faca fata, fara limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului , in asa fel incat sa ajunga in 
stare buna la sediul achizitorului.

13.2. Produsele se vor livra in ambalaje si materiale de ambalare  stabilite prin normativul de ambalare pe 
produse si grupe de produse (ambalate individual si la cutii).
Alte ambalaje folosite trebuie sa fie avizate de Ministerul Sanatatii. Ambalajele de transport trebuie sa fie intregi, 
curate, uscate, fara miros de mucegai sau alt miros strain.

Ambalajul trebuie sa cuprinda urmatoarele specificatii:
-      marca de fabrica a intreprinderii producatoare;
- denumirea produsului;
- termenul de valabilitate;
- data fabricatiei (ziua, luna, anul);
- semnul organului de control tehnic al calitatii;
- marca CE; 

13.3. Fiecare transport  va fi insotit de un certificat de calitate si de celelalte documente prevazute de legislatia 
in vigoare.

- Pentru cutii se va specifica si numarul de bucati/ cutie.
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13.4. Toate materialele de ambalare si transport a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei, 
raman in proprietatea achizitorului.

14. Livrarea produselor si documentele care le insotesc
14.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele, respectand termenul comercial stabilit, convenit 

prin contract, dupa primirea comenzii din partea achizitorului.
14.2. Livrarea produselor se va face pe baza de comanda in termen de 24 de ore de la primirea 

acesteia din partea achizitorului, franco – depozit achizitor. 
14.3 La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, achizitorului, datele 

de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea.
14.4. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

a) factura fiscala;
b) avizul de expeditie;
c) certificatul de calitate  ;
d) declaratia de conformitate;

14.5. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa 
receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor 
pentru livrare.

14.6. Transportul este asigurat de catre furnizor cu mijloace de transport corespunzatoare .
             14.7 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzele 
referitoare la receptia produselor. 

15. Perioada de garantie acordata produselor, termen de valabilitate
15.1. Termenul de valabilitate a produselor furnizate de catre furnizor este cel specificat in standardul de 

produs si  va acoperi cel putin 80 % din garantia acordata de producator.
15.2 Perioada de valabilitate a produselor incepe cu data receptiei efectuata dupa livrarea  acestora la 

destinatia finala.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce 

apare in conformitate cu aceasta garantie.
15.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in cel mult 24 de ore, 

de la primirea notificarii, fara costuri suplimentare pentru achizitor. 
15.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa inlocuiasca produsul in perioada convenita, 

achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu
oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

15.6. In cazul in care produsul livrat prezinta vicii de calitate  sau alte vicii ascunse, ce pot rezulta din 
verificarile executate de laboratoarele de specialitate privind respectarea cerintelor de calitate, achizitorul isi rezerva 
dreptul de a-i notifica imediat furnizorului, in scris, deficientele respective, pe toata perioada de valabilitate a 
produselor, in vederea rezolvarii situatiei aparute.

16. Modalitati de plata
16.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de maxim  210 zile calendaristice de 

la inregistrarea facturii fiscale la sediul achizitorului.
16.2. Furnizorul va avea cont deschis la Trezorerie, potrivit prevederilor legale in materie.
16.3. Plata se face cu O.P. in contul furnizorului, deschis la Trezorerie .

17. Ajustarea pretului contractului.
17.1 Pretul contractului nu se ajusteaza.
17.2 - In situatii exceptionale, temeinic justificate, pe perioada de indeplinire a contractului, in cazul aparitiei 

unor imprejurari care lezeaza interesele legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului, partile contractante au dreptul de a conveni revizuirea numai acelor elemente ale pretului care au suferit 
modificari.

18 Amendamente
18.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului , prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime 
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18.2 . Pretul contractului  ramane ferm pe toata durata acestuia conform pretului de achizitie.
18.3. Furnizorul este obligat, pe toata durata contractului, sa pastreze avantajul de pret oferit achizitorului in 

raport cu preturile practicate de ceilalti participanti la procedura de achizitie.
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19. Intarzieri in indeplinirea contractului.
19.1. Furnizorul are obligatia sa respecte termenele de furnizare asa cum sunt inscrise in prezentul contract.
19.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, din cauza intarzierii livrarii produselor de catre furnizor, 

achizitorul sufera un prejudiciu, furnizorul este tinut de obligatia de a-l acoperi integral.
19.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta termenele prevazute, achizitorul este in 

drept sa procedeze conform prevederilor  de la art.20.
19.4 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, orice 

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

20. Penalitati-daune-interese
In cazul in care, din vina sa exclusiva,  furnizorul sau achizitorul  nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile 

asumate  prin contract, fiecare dintre parti are dreptul de  a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 % din valoarea produselor tranzactionate, pentru fiecare zi intarziere pana la 
indeplinirea integrala a obligatiilor.

21. Subcontractanti
21.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu 

subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu 

subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se 

constituie in anexe la contract.
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din 
contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din 
contract.

21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

22. Cesiunea 
22.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in 

prealabil, acordul scris al achizitorului.
22.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin contract. 

23. Rezilierea contractului
23.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii 

lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde  plata de daune-interese.
23.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, in cel mult 15 de zile de la 

aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea 
clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

23.3. Achizitorul isi rezerva dreptul ca, la fiecare livrare a produselor, sa verifice prin organele competente, 
abilitate de lege, indeplinirea conditiilor de calitate. Nerespectarea calitatii produselor in conformitate cu standardele 
in vigoare atrage dupa sine, fara echivoc, rezilierea contractului de furnizare.

23.4. In cazul nerespectarii cerintelor de calitate ale produsului contractat la doua livrari  pe parcursul 
derularii contractului, constatate de comisia de receptie, achizitorul va initia imediat procedura de reziliere a 
contractului si va emite pretentii, astfel incat sa poata acoperi costul organizarii unei noi proceduri de achizitie a 
produsului, precum si diferenta dintre contravaloarea produsului contractat si contravaloarea achizitionarii produsului 
respectiv, calculate pe perioada de la rezilierea contractului pana la data de incetare a acestuia.

23.5. Daca pe parcursul indeplinirii contractului din cauza nerespectarii cerintelor de calitate ale produselor 
livrate de furnizor achizitorul sufera un prejudiciu, furnizorul este tinut de obligatia de a-l acoperi integral.

23.6. Nerespectarea termenului maxim de livrare ( 24 de ore), da dreptul achizitorului de a rezilia de drept 
contractul, fara sa fie necesara vreo notificare prealabila sau interventia vreunei instante judecatoresti si da dreptul 
achizitorului de a perfecta un nou contract de achizitie publica cu un alt furnizor. 

24. Forta majora
24.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
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24.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

24.3. Indeplinirea 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.

24.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 15 zile, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea  de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre 
parti sa poata pretinde  celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor
25.1. 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 contractul.
25.2. Daca dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si furnizorul nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti 
din Romania.

26. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27. Comunicari
27.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in 

scris, la adresele indicate in contract.
27.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
28. Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.    

Prezentul contract a fost incheiat la sediul Spitalul De Boli Infectioase si Tropicale”Dr. Victor Babes”, din 
Sos. Mihai Bravu, nr.281 , sector 3, astazi ................. in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,                                                                         FURNIZOR, 

MANAGER/DIRECTOR MEDICAL                                  DIRECTOR
Prof.Dr. Emanoil CEAUSU                                                             

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL


