
 

SSOOCCIIEETTAATTEEAA  RROOMMÂÂNNĂĂ  DDEE  CCAARRDDIIOOLLOOGGIIEE  

  
 

Office: Str. Avrig Nr. 63 Sector 2, 021578, Bucuresti, ROMANIA 
Tel.: +40-21-2505086 / 2505087, Tel/Fax: +40-21-2500100 

E-mail: office@cardioportal.ro, Website: www.cardioportal.ro 

 
 
                         
APROBAT,       Nr…107./…06.06.2022 
Presedinte SRC 
Prof.Bogdan Alexandru Popescu 

 

 
 
 

 
 
 

PROIECT CONTRACT DE FURNIZARE 

privind atribuirea contractului de achiziție publica ce are ca obiect: Achizitionarea de licente, 
pentru implementarea Proiectului  POCU/805/4/9/ Creşterea numărului de persoane care 
beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare 
precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii  
Cod proiect 137424, Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea 
pacientilor cu factori de risc cardiovascular  
 
 
Cod CPV: 48218000 - 9 - Pachete software pentru gestionarea licenţelor (lot 2,3) 
Cod CPV: 48761000 – 0 - Pachete software antivirus (lot 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabil achiziții publice, 
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CONTRACT DE FURNIZARE 

Nr. ....../............................. 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE 
Adresa: Municipiul Bucureşti, România, Str. Avrig nr. 63, judeţul Bucureşti, cod poştal 
021578, CIF 5679116 / Număr de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: 
JS1/2005/1990, cont deschis la .................................., cont ...........................................  
reprezentata prin ............................. in calitate de reprezentant legal, in calitate de 
ACHIZITOR, pe de o parte ,  
si 

SC ........................................, cu sediul în ..........., nr. ........., Loc. ......., județul 

............,înregistrata la ORC de pe lângă Tribunalul ............. cu nr. J............., având CUI: 

................., având cont deschis la Trezoreria ...................., cont ................................ 

reprezentată legal prin ............, in calitate de FURNIZOR, pe de alta parte. 

Au convenit sa incheie prezentul contract de furnizare : 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. – Obiectul contractului este reprezentat de Furnizare licente pentru Societatea Romana 
de Cardiologie Bucuresti, după cum urmează: 

Nr. Crt. Denumire produs  U.M. cantitate Valoare 
fara TVA 
(ron) / 
buc. 

Valoare 
totala 
fara TVA 
(ron) 

Valoare 
TVA (ron) 
(19%) 

Valoare 
totala cu 
TVA (ron) 

1 Licenta antivirus  BUC 3     

2 Licenta Office 

Microsoft 365 
BUC 3     

3 Licenta Microsoft 

Windows 10 Pro 

BUC 3     

 Total     

 

3. PRETUL CONTRACTULUI 
3.1. - Prețul total al contractului, respectiv valoarea totala a produselor achiziționate este de    
……….. lei fără TVA, la care se adaugă TVA in valoare de …………….. lei.  
3.2. - Prețul produselor este ferm și nerevizuibil urmând a fi menținut ca atare pe toată 
perioada de valabilitate a contractului. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. 
 
4. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENUL DE LIVRARE 
4.1. - Durata prezentului contract este de 3 luni, acesta fiind valabil odată cu semnarea lui 
de către ambele părți. 
4.2. - Termenul de livrare a produselor care face obiectul contractului, este de maxim 15 de 
zile de la momentul semnării prezentului contract de către ambele părți. 
 
5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
5.1.- Documentele care fac parte integranta din contract sunt: 
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a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;  
b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările 
din perioada de evaluare;  
c) procesul-verbal de recepție a produselor; 

 
6. STANDARDE 
6.1. - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele de asigurare a 
calității și performanțele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 
 
7.  RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE   
7.1.- Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile tehnice din anexele la contract, 
enumerate la art. 5.1. 
7.2.- Recepția produselor se face la sediul achizitorului la data livrării acestora, pe baza 
procesului-verbal încheiat in acest scop de către reprezentanții parților. Sediul achizitorului 
este desemnat ca destinație finală a produsului contractat. 
7.3. - Inspecțiile și testările din cadrul recepției se vor realiza la destinația finală a 
produselor. 
7.4. - Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului: 

a) de a înlocui produsul refuzat;  sau 
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă 

specificațiilor tehnice.  
7.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, a testa și, dacă este necesar, de a respinge  nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat și testat de furnizor, cu sau 
fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinația 
finală. 
 
8. AMBALARE ŞI MARCARE 
8.1. - Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acesta să facă fată, fără 
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, în așa fel încât să ajungă în bună stare 
la destinația finală. 
8.2. - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor 
respecta întocmai standardele naționale în vigoare. 
 
9. LIVRAREA PRODUSELOR ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC 
9.1. - Furnizorul are obligația de a livra produsele si documentele ce le însoțesc, la sediul 
achizitorului, prin reprezentanți, cu respectarea termenului de livrare stabilit de părți. 
9.2. - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele: 
- factură fiscală; 
- Proces verbal de receptie 
9.3. - Expedierea, transportul și livrarea produselor se face prin grija, pe spezele, 
răspunderea și cu mijloacele de transport ale furnizorului, direct la punctul de predare a 
mărfii precizat la art. 9.1. 
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9.4. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsul a fost livrat total sau parțial se 
face după  recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, 
pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
9.5. - Livrarea se consideră încheiată în  momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor 9.1. și 7.2 din contract. 
 
10. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ PRODUSELOR 
10.1.- Furnizorul are obligația de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite si respecta specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini si propunerea 
tehnica. 
10.2. -  Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea 
nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor, manoperei (cu excepția cazului când 
proiectul și/sau materialul a fost solicitat expres de achizitor), sau oricărei alte acțiuni sau 
omisiuni a furnizorului sau furnizorului acestuia (producătorul, importatorul, distribuitorul, 
ş.a.m.d.) asupra produselor contractate și că acestea vor funcționa în condiții normale, cu 
aplicarea clauzei art. 6.4 din contract. 
10.4. – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamație care apare în conformitate cu această garanție. 
10.5. - La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea 
(dacă aceasta face obiectul garanției) sau de a înlocui produsul (dacă nu există soluție 
tehnică de reparație) în termen de 5 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 
Produsul care, în perioada de garanție, îl înlocuiește pe cel defect, beneficiază de o noua 
perioada de garanție care curge de la data înlocuirii produsului, egala cu perioada de 
garanție rămasă neconsumată ce va fi transferată în mod automat asupra noului produs, la 
aceasta adăugându-se în mod automat și perioada de imobilizare a produsului defect. 
10.6. - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele 
furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le 
poate avea fată de furnizor prin contract. 
 
11. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
11.1. - Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de 60 de zile de la 
data finalizării activităților de recepție, pe e baza facturii fiscale emise in acest sens de către 
furnizor, prin ordin de plata, în contul indicat de furnizor la banca unde are deschis contul. 
 
12. AMENDAMENTE 
12.1. - Pe durata executării contractului, părțile contractante au dreptul de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, cu acordul comun al acestora consemnat prin act 
adițional scris. 
 
13. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 
13.1. - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare pe toată perioada de 
derulare a acestuia  respectând termenele prevăzute în prezentul contract și condițiile 
asumate prin documentele din anexă. 
13.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu va fi în măsură să respecte 
termenul de livrare a produsului din cauza unor impedimente obiective, imprevizibile și de 
neînlăturat, acesta are obligația de a comunica, în timp util, achizitorului cauzele și 
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propunerea de modificare a  perioadei de furnizare prevăzute in contract, actualizarea 
acestora operând exclusiv cu acordul părților, prin act adițional. 
13.3. - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei art. 
13.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a calcula și percepe 
dobânda legala  furnizorului, potrivit clauzei art. 13.1. 
 
14. SANCTIUNI 
14.1. -  În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit sa deducă din preţul contractului, 
ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01 % din valoarea obligațiilor 
neîndeplinite, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
14.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la primirea 
facturilor fiscale, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală de 0,01% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, pana la 
îndeplinirea efectiva a obligațiilor. 
14.3. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, 
în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept sau de a 
cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese. 
 
15. REZILIEREA DE DREPT A CONTRACTULUI  
15.1.- Pentru neexecutarea întocmai a obligațiilor asumate de către furnizor – toate având 
caracter esențial pentru buna derulare a contractului – sau /și lezarea intereselor comerciale 
legitime ale achizitorului ori periclitarea capacităților funcționale și dotărilor tehnice de bază 
pentru furnizarea produsului sau administrative conexe în cadrul achizitorului (prin 
nelivrarea/la timp/a produsului) precum și în caz de reducere a fondurilor alocate achiziției, 
urmare deciziei forului tutelar, contractul se reziliază de plin drept la simpla notificare din 
partea achizitorului fără intervenția instanțelor judecătorești și cu plata de daune interese, 
pretinse în condițiile legii (în cazurile de reziliere pentru conduita culpabilă a furnizorului).  
15.2. - Nerespectarea obligației de plată asumate prin contract, de către achizitor, în mod 
culpabil de la scadența prevăzută de art. 11.1, dă dreptul furnizorului lezat de a considera 
contractul de furnizare ca fiind reziliat de drept și de a pretinde plata de daune, pe baza 
administrării de probe judiciare corespunzătoare. 
15.3.- Rezilierea contractului nu afectează validitatea, eficienta clauzelor ori răspunderea 
pentru obligațiile asumate de părți executate si scadente la data producerii rezilierii, sub 
rezerva eventualelor stipulații adiționale contrare sau efectului unor dispoziții legale 
imperative și de aplicare imediată. 
15.4. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral  contractul, prin notificare 
scrisă adresată furnizorului și fără nici o compensație, atunci când a constatat deschiderea 
procedurilor de reorganizare judiciară sau faliment la acesta din urmă, cu respectarea 
condițiilor din legea insolventei, rezilierea neafectând dreptul la acțiune sau despăgubire 
pentru furnizorul în cauză. În acest caz furnizorul are dreptul la plată proporțional cu 
obligațiile contractuale îndeplinite și scadente până la data denunțării unilaterale a 
contractului. 
15.5. - Contractul se reziliază instantaneu si de plin drept de către achizitor daca ulterior 
încheierii se constata ca executantul se afla la momentul atribuirii într-o situație care ar fi 
determinat excluderea din procedura de atribuire potrivit legii si/sau contractul nu putea fi 
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atribuit acestuia pentru încălcarea grava a legislației europene relevante constatata prin 
decizie a C.J.U.E. 
15.6. - Cesiunea de creanța prin transferul de drept al obligațiilor de plata către 
subcontractanții nominalizați/agreați poate opera daca sunt îndeplinite condițiile prevăzute 
de art. 218 din Legea nr. 98/2016 si respectiv, art. 150 din HG nr. 395/2016. 
 
16. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 
11.1 – Nu se aplica. 
 
17.  FORŢA MAJORĂ 
17.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
17.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
17.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte 
părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la 
dispoziție în vederea limitării consecințelor. Partea afectată va remite celeilalte certificatul 
de forță majoră emis de C.C.I.A. a României în maximum 10 (zece) zile calendaristice, lipsa 
notificării sau/și netransmiterea certificatului nu exonerează de răspundere. Înlăturarea 
răspunderii operează proporțional cu perioada, întinderea și gravitatea evenimentului 
atestat prin certificatul de forță majoră. 
17.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 
6 luni  (potrivit comunicatelor oficiale sau prognozelor realizate de organismele specializate 
ale statului, mediatizate public), fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți 
încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde 
daune-interese. 
 
18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
18.1. - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
18.2. - Dacă după 15 zile de la începerea demersurilor achizitorul și furnizorul nu reușesc să 
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluționeze de către instanța judecătorească competentă material, în a cărei rază teritorială 
se află sediul achizitorului. 
 
19. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
19.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
20. COMUNICĂRI 
20.1. - Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. 
20.2. - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în 
momentul primirii. 
20.3. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
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21. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI  
21.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România și se completează de drept 
cu dispozițiile legale incidente în domeniul achizițiilor publice, existente sau care vor apare / 
intra în vigoare ulterior încheierii acestuia, clauzele contractuale  având prioritate în aplicare 
pentru conținutul obligațiilor asumate de părțile semnatare. 
 
  
Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract astăzi  ...................... în doua exemplare 
originale, conținând fiecare ____ (_____) pagini. 
         
 
ACHIZITOR,                                                                      FURNIZOR,   
Societatea Romana de Cardiologie 
Reprezentant legal 
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