OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumire/nume)

DECLARAŢIE
referitoare la neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60
(evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul(a) …...................................................
în
calitate
de
ofertant/candidat/concurent participant la achizitia directa pentru achiziţia de
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA EDUCATIE MEDICALA CONTINUA COD CPV
80000000-4, la data de ............................., organizată de Spitalul Clinic de
Copii Dr.Victor Gomoiu in cadrul proiectului cu titlul „Cresterea competentelor
multidisciplinare a personalului medical in vederea imbunatatirii calitatii vietii
copiilor cu boli rare” cod SMIS 108207 , proiect finantat prin Programul Operational
Capital Uman, declar pe propria răspundere următoarele:
-

-

nu am membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau
de supervizare şi /sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ /soţie,
rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii
comerciale cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul Spitalul Clinic
de Copii Dr. Victor Gomoiu;
nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu
funcţii de decizie în cadrul Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire astfel
cum sunt acestea prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 şi aşa cum sunt
specificate mai jos:
o Enescu Maria– reprezentant legal;
o Ivanovici Viriginia Georgiana- contabil;
o Diana Ionescu – Manager de proiect

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispunem.
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Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale referitoare la falsul în
declaraţii.
Data completării: ......................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată )
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OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca
în conformitate prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să furnizăm următoarele produse la preţurile menţionate în tabelul
de mai jos:
Nr.
Crt.

Denumire
produs/Serviciu

U.M

Cantitate

Pret UM
Fara TVA
( in cifre si in litere)

1
2
3
4
5

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) .
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
furnizăm produsele în termenul stabilit în contract.
3. Ne angajam să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile,
respectiv până la data de _____________________. Ea va rămâne obligatorie
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
la care se adaugă comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta
noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu
prevederile din documentaţia de atribuire.
Data _____/_____/_____
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Dl/Dna ______________________________, în calitate de _____________________,
legal
(numele şi prenumele)
(funcţia)
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________
(denumire/nume
operator
economic)
Semnătura: ________
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumire/nume)
PROPUNERE TEHNICĂ
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA EDUCATIE MEDICALA CONTINUA COD CPV
80000000-4
Nr.
crt.

Specificaţii tehnice solicitate:

Specificaţii tehnice ofertate:

1

2
3
4
5
Data completării: ......................

Operator economic,
………………………….
(semnătura autorizată )
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Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, HG 395/2016 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea 98/2016 si OUG 107/2017 pentru
modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor
publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse
Între
SPITALUL CLINIC DE COPII „DR. VICTOR GOMOIU” – cu sediul in Municipiul
Bucuresti, Bulevardul Basarabia, nr.
21,
cont trezorerie Bucuresti
______________________, reprezentat prin Manager Enescu Maria, în calitate de
promitent- achizitor, pe de o parte,
şi
…………………………,
cu
sediul
……………………………………………………
tel./fax
……………………………...,
nr.
Registrul
Comertului…………………..,
cod
fiscal
………………….., cont nr. ………………..……………, deschis la ……………………, reprezentată
prin administrator ……………………….., în calitate de promitent-prestator, pe de alta
parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite
în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în
baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a
tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
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d. servicii –servicii organizare campanii, cuprinse în anexa la prezentul
contract, pe care operatorul economic se obligă, prin contract, să le
presteze achizitorului;
e. destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta
serviciile;
f. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000
– Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
g. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara
controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
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
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;
h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3.
Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, 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.

Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului subsecvent
4.1.- Prestatorul se obligă să presteze SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA
EDUCATIE MEDICALA CONTINUA COD CPV 80000000-4 in perioada convenita şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract de servicii, in cadrul
proiectului cu titlul „CRESTEREA COMPETENTELOR MULTIDISCIPLINARE A
PERSONALULUI MEDICAL IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII VIETII COPIILOR CU
BOLI RARE”, cod SMIS 108207, proiect finantat prin Programul Operational Capital
Uman.
4.2.- Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru
îndeplinirea contractului de servicii .
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4.3.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor
prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este .................. lei fara TVA,
la care se adauga TVA in valoare ................... lei.
5. Durata contractului
5.1 - Durata acestui contract este de la data semnarii si pana la finalizarea
serviciilor, dar nu mai tarziu de data de 10.12.2020.
5.2.– Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre
ambele parti.
6.Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt urmatoarele:
a) Centralizatorul de preturi;
b) Propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) Caietul de sarcini;
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1 – Prestatorul se obligă să presteze achizitorului serviciile contractate, pe baza
de comanda lansata in scris sau telefonic de un reprezentant al Spitalului de
Copii Dr. „Victor Gomoiu.”
7.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prezentate în
propunerea tehnică.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească
preţul convenit în prezentul contract.
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul convenit.
8.3
- Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în
termenul de max. 60 zile de la emiterea facturii de către acesta si incheierii
procesului verbal de receptie, cu exceptia cazului in care platile nu pot fi
efectuate din cauza unor situatii neprevazute in legatura cu contul bancar,
alocarea bugetara sau intarzierile datorate Cererilor de rambursare/plata. In
aceasta situatie achizitorul un datoreaza majorari si penalitati sau daune interese
prestatorului.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - 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, de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de dauneinterese.
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9.2 - 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.
9.3 –Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o
notificare scrisa, daca calitatea serviciilor nu corespunde cerintelor specificate in
caietul de sarcini, cerinte formulate in concordanta cu legislatia in vigoare si
asumate de prestator prin oferta tehnica.
10. Ajustarea pretului contractului
10.1. – Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt
cele declarate in prezentul contract.
10.2. - Pretul contractului nu se ajusteaza.
Clauze specifice
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa
serviciile pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la
contractul de servicii.
11.2 - (1). Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse serviciile, cât şi condiţiile de
trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în
caietul de sarcini.
- (2). Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi
inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale
(calitative) se vor face la destinaţia finală a serviciilor.
11.4 - Dacă vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde
specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul fără a modifica
preţul contractului are obligaţia:
a) de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
b) in cazul in care deficientele nu sunt remediate, autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul.
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11.5. Daca cantitatea facturata nu corespunde cu cantitatea receptionata fizic,se
va refactura corespunzator si se vor lua toate masurile in vederea completarii
serviciilor care lipsesc, in termen de maxim 24 ore.
12. Prestarea şi documentele care însoţesc serviciile
12.1 – Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile la destinaţia finală indicată de
achizitor, respectând comanda scrisa sau telefonica a reprezentantului Spitalului
de Copii Dr. “Victor Gomoiu.”
12.2- Prestatorul va transmite achizitorului documentele aferente serviciilor.
12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că serviciile au fost prestate parţial
sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul
autorizat al acestuia, pe documentele emise de prestator pentru prestare.
12.4 – Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt
îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a serviciilor.
13. Perioada de garanţie/valabilitate acordată serviciilor
13.1. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorul, in scris , orice
plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu specificatiile tehnice ale
serviciilor.
13.2 - La primirea unei astfel de notificari, prestatorul are obligatia de a inlocui
serviciile in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor.
13.3 - Daca prestatorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa inlocuiasca
serviciile in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de
remediere pe riscul si pe cheltuiala prestatorului si fara a aduce nici un prejudiciu
oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de prestator prin
contract.
14. Forţa majoră
14.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3 - 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.
14.4 - 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.
14.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
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14.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea
de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde
celeilalte daune-interese.
15. Soluţionarea litigiilor
15.1 - 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 contractului.
15.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din
România.
16. Limba care guvernează contractul
16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
17. Comunicări
17.1 - (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.
17.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
18. Legea aplicabilă contractului
18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi, ......................, prezentul contract în 2
(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
___________________________

Prestator,
......................................
Administrator,
......................................
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