
CONTRACT DE PRESTARE SERVICII 

Nr. 289263 din data de 18.06.2020 

privind prestarea Serviciilor de reparatii si intretinerc pcntru aparatura medicala 

Art. 1 Parti contractante 

In temeiul Lcgii nr. 98/2016 privind achizitiile publicc , s-a inchciat prezentul contract de 

prestarc de servicii, intre 

Directia de Asistenta Sociala si Medicala, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Piata 

Unirii, nr.1 telcfon/fax 0264-599316, cont RO03TREZ24A660800200109X deschis la B.N. 

TREZORERIA CLUJ, cod fiscal 22970653, reprezentata prin Director Executiv, Dl Aurel Mocan, 

in calitate de promitent achizitor, 

si 

SC Medica M3 Comexim SRL , cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Milcov nr. 14 , 

Judetul Cluj, nr.tel. 0 264 591 034 , Cod postal:400698 , inregistrata la Oficiul Registrul 

Comertului de pe langa Tribunalul Cluj cu nr.J12/3961/1994 , C.U.1. RO6588458 , cont IBAN 

RO53TREZ2 l 65069XXX0 11177 Trezoreria Cluj-Napoca , reprezentata legal prin administrator, Dl 

Micu Alexandru , in calitate de prcstator 

Art.2. Obiectul si pretul contractului 

2.1. Prestatorul se obliga sa presteze Scrvicii de rcparatii si intrctincre pentru aparatura 

mcdicala, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

2.2 Pre\ul convenit pentru 111deplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 

66500 lei fara TV A, la care se adauga si costul pieselor in cazul unor defectiuni ce necesita 

inlocuirea de piese, iar preturile unitare aferente fiecarui tip de serviciui ce fac obiectul prezentului 

contract, sunt cele specificate in propunerea financiara a promitentului-prestator si in tabelul de la 

-----ntttt 

2.3.Preturile unitare ale serviciilor sunt exprimate in lei, fara TVA, incluzand toate cheltuielile 

necesare pentru prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire, parte 

integranta a prezentului contract. Preturile raman fixe si ferme pe toata perioada derularii 

contractului. 



2.4. Tabel cu preturile pe fiecare tip de serviciu prestat. 

Denumirea Cantitate/ Pre\ul Pret total 

Nr. crt Produsului nr de ore Unitar/ora 

prestate 

1 2 3 6 
Lei Lei 

1 Constatare cu emitere deviz si 100 84,03 8403 

Interventii Url!ente 
2 Service/reparatii unit 100 126,05 12605 

stomatolo<>ic 
Service/reparatii compresor 40 126,05 5042 

3 Service/reparatii autoclav 30 126,05 3781,50 

4 Reparatii piese de mana 60 126,05 7563 

5 Revizii aparatura 115 210,08 24159,20 

stomatolol!ica 
Revizii Aparatura balneo 3 1000 3000 

6 Dezinstalare si instalare unit 2 973,15 1946,30 

Valoarea totala 66500 lei fora TV A 

Art.3. Durata contractului si aplicabilitatca Jui. 

3.1. Prestatorul se obliga sa presteze, pana Ia data de 31.12.2020 de la data intrarii in vigoare 

a contractului, adica 22.06.2020. 

3.2.Prezentul contract sc prelungeste automat pentru o perioada de maxim 4 !uni, daca nici una 

dintre parti m1 notifica incetarea acestuia cu 30 zile inainte de data expirarii, in functie de alocatiile 

bugetare. 

Art.4. Definitii 

· 4.1 - In prezentul contract unnatorii tenneni vor fi interpretati astfel:

contmct - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale inclusiv documentatia de atribmre 

achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

pretul co11tractu/ui - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
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( 

servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 

produse - echipamentele, masinile, utilajele, pieselc de schimb si once alte bunuri cuprinse m 

anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

forta majom - 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 co1itractului; sunt considerate asemenea evenimentc: razboaie, 

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparnte 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;zi - zi calendaristica; 

In prczentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context. 

Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zilc reprezinta zilc calendaristice daca nu se specifica 

in mod diferit.an - 365 de zile. 

Art.5. Scrvicii previzionatc 

5.1. - Serviciile previzionate cc vor fi prestatc in baza prezentului contract sunt cele solicitate in 

caictul de sarcini. 

5.2 In situatia atingerii pragului maxim estimat de servicii, partile pot semna un act aditional la 

contract in vederea suplimentarii numarului de interventii/cabinet, pastrandu-se pretul unitar pe 

fiecare tip de serviciu , pana la inchierea unui nou contract. 

Art.6. Documentelc contractului 

6.1. - Documentele prezentului contract sunt: 

a) Ptopunmed fiitatrciara, b) Caietul des

Art. 7. Standanle 
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7 .1. - Serviciile µrestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate in caietul de 

sarcini si vor fi in conformitate cu Ordinu\ Nr .. 308/.2,015 privind controlul prin verificare periodica 

a dispozitivelor medicale puse in fonctiune �i aflate 'in ui'ilizare, cu Ordinul ministrului sanata\ii nr. 

1008/2016 pentru aprobarea Normel.or metodologice de aplicare .a titlului XX din Legea nr. 95/2006 

privind reforma in domeniul sanatafii, referitoare la aviZarea activitatiJcir in domeniul dispozitivelor 

medicate 

Art.8. Caracteml public al contractului 

8.1. (I) Dosarul achizitiei publice are caracter de docume1Jt public. 

(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin

acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are

dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua

exceptii:

• informatia era cunoscuta parlii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte

contractanta

• partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Art. 9. Drepturi de proprietate intelectuala 

9.1. Prestatorul are obliga\ia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

a) reclamatii si actiuni in justitie, cc rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau

utilajele folosite pentru sau in legatura cu furnizare produselor; si

b) daune-interese, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o

astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

Art.JO. Obligatiile prestatorului 

10.1. - (I) Prestatorul are obligatia de a pres ta serviciile prevazute in caietul de sarcini cu

celeritate profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in 

conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. 
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(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,

materiale, instalatiile, echipamentele 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. 

10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodata este raspunzator 

atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de furnizare utilizate, cat si de calificarea 

personalului folosit pe toata durata contractului. 

I 0.3 Durata in zile a imobilizarii in reparatie va fi stabilita in urma constatarii, impreuna cu 

beneficiarul , in functie de gravitatea defectiunii si respectiv a complexitatii interventiei. 

10.4. Prestatorul are obligatia ca operatiunile de intretinere si reparatii sa fie efectuate conform 

procedeelor tehnologice, normelor de timp si conditiilor de calitate impuse de producatorul marcii 

rerspective 

10.5. Prestatorul are obligatia de a folosi exclusiv piese de schimb omologate . 

I 0.6. Prestatorul are obligativitatea de a infonna beneficiarul asupra calitatii indoielnice a unor 

piese si subansambluri puse la dispozitie de catre beneficiar si a nu le utiliza decal prin ordinul 

expres ( scris ) al acestuia 

10.7. Piesele de schimb care au fost inlocuite , vor fi predate beneficiarului, exceptie fac piesele de 

sticla sau repere pe care beneficiarul nu le solicita 

I 0.8. Prestatorul are obligatia ca in cazul unor defectiuni in garantie sa intervina in maxim 24 ore , 

iar reperele defecte sa fie reparate sau inlocuite. 

Art.11. Obligatiile achizitorului 

11.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau infonnatii 

pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea 

contractului. 

11.2 Achizitorul are obligatia de a efectua plata in lei catre furnizor, in functie de alocatiile 

bugetare, in tennen de 30 de zile de la inregistrarea facturii in evidentele proprii. 

Art.12. Receptie si verificari 
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12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestarea serviciilor pentru a stabili 

conformitatea !or cu prevederile si cerintele din Caietul de sarcini. 

12.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 

are obligatia de a notifica in scris prestatorul identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru 

acest scop, in cazul in care acestia sunt altii decat medicul titular din cabinetul respectiv. 

12.3. Prestatorul se obliga de a acorda o garantic pentru manopera de 6 !uni iar pentru piescle de 

schimb o garantie de minimum 12 !uni . 

12.4. La receptia ficcarei lucrari se vor executa probe functionale 111 prezenta medicului din 

respectivul cabinet. 

12.5. Achizitorul are dreptul de a verifica pretul de achizitie a pieselor, iar in cazul in care se 

constata diferente mari de pret fata de pretul mediu al pietei, va notifica prestatorul in acest sens , 

avand optiunea de a rcfuza produsul si de a-I achiztiona prin mijloace proprii. 

Art.13. Incepcrc, finalizarc, intarzieri, sistarc 

13.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul eel mai scurt posibil de 

la senmarea contractului. 

(2) In cazul in care furnizorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciilor; si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pre\ul contractului.

13.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora 

prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita de prestare, de comun acord cu medicul din 

cabinet, trebuie finalizata in tennenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data 

inceperii prestarii serviciilor. 

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau
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b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decal prin incalcarea contractului de

catre prestator indreptatesc achizitorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 

oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act 

aditional. 

13.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare stabilit 

la art. 13, punctul 13.2. alin. 1), din prezentul contract, acesta are obligatia de a notifica aces! lucru, 

in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de furnizare 

se face cu acordul partilor, prin act aditional. 

13.4. - Cu exceptia prevederilor clauzei de la art. 21 si in afara cazului in care achizitorul este de 

acord cu o prelungire conform clauzei de la art. 13, punctul 13.3, o intarziere in indeplinirea 

contractului da dreptul achizitorului de a percepe penalitati potrivit prevederilor clauzei 18. 

Art.14. Moclalitati de plata 

14.1. - Achizitorul va efectua plata sumclor prevazute la art. 2.2 catre prestator in lei, in termcn de 

30 de zile de la data inregistrarii la autoritatea contractanta a facturii ernise de catre prestator . 

14.2. - Prestatorul va emite facturile la sfarsitul lunii, pe baza devizului de reparatii, cuprinzand 

toate tipurile de servicii efectuate precum si piesele care au fost inlocuite . 

14.3. In cazul in care este necesar inlocuirea unor piese, acestea vor putea fi furnizate si montate de 

operatorul economic numai dupa aprobarea unui deviz de lucrari, piesele noi fiind facturate printr-o 

pozitie distincta la pretul !or de achizitie cu un adaos de maxim 7%, iar pretul pe manopera va fi 

evidential separat. 

14.4. ln cazurile prevazute la 14.3., prestatorul va atasa la factura de prestari servicii si factura Jui de 

achizitie a pieselor. 

Art.IS. Actualizarea prctului contractului 

15.1. - Pentru serviciile prestate platile datorate de promitentul-achizitor prornitentului prestator sunt 

cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract. Pretul contractului este form si nu se 

---�Justea:a..-----------------------------------

Art.16. Ameudamente 

16.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractulu' !)!·in act aditional nurnai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
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interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului. 

Art.17. Subcontractarea 

17.1. Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi 

conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 

17.2. (I) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 

cu subcontractantii desemnati. 

(2) Prestatorul are obligatia de a prezenta lista cu subcontractantii, cu datele de recunoastere ale

acestora, precum si contractele incheiate cu acestia; 

17.3. (I) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul m care indeplineste 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste

partea sa din contract. 

17.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai cu acordul scris al achizitorului. 

Art.18. Pcnalitati, claune-intcrcsc 

18.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului (TVA inclus) ca 

penalitati, o suma echivalenta cu 0,01 %/zi intarziere. 

18.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului (TV A inclus) ca 

penalitati, o suma echivalenta cu 0,01 %/zi intarziere. 

Art.19. Modalitati de incetarc a contractului 

19.1 Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre parl!Ie m prezentul contract atrage 

desfiintarea acestuia de drept, fara punere in intarziere si fora interventia instantei de judecata. 

19.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul , in eel mult 30 de zile de la 

aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc 

8 



la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrara interesului public. 

19 .3. In cazul prevazut la clauza 19 .2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru pmtea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 

contractului. 

Art.20. Cesiunca 

20.1. Intr-un contract de achizitie publica este pennisa doar cesiunea creantelor nascute din ace! 

contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si 

asumate initial 

Art.21. Forta majora 

21.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

21.2. Forta maJora exonereaza partile contractante de indcplinirea obligatiilor asumate pnn 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

21.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

21.4. 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. 

21.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 !uni, 

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. 

Art.22. Solutionarca litigiilor 

22.1. - 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 

indeplinirea contractului. 
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22.2. - Daca dupa 15 zile de la inceperea accstor tratative neoficiale achizitorul si furnizorul nu 

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 

solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania. 

Art.23 Clauze de schimbare 

23.1 In situa\ia 111 care, pe parcursul derularii contractului de achizi\ie publicii, apar modificari fata 

de clauzele ini\iale ale contractului, iar aceste modificari reprezinta doar modificari de cantitati ce 

nu puteau fi prevazute la momentul semnarii contractului si se incadreaza in nonnele Instructiunii 

nr. 1/2016 privind mod/ficarea contractului de achizifie publicii in cursu/ perioadei sale de 

valabilitate �-i fncadrarea acestor modificiiri ca fiind substanfia/e sew nesubstanfia/e, emisa de 

ANAP, aceste modificari nesubstantiale , se vor aplica in conformitate cu actul nonnativ mai sus 

mentionat. 

23.2 In cazul in care, pe parcursul deruliirii contractului, vor exista aparate medicale suplimentare 

asupra carora este necesara interventia firmei de service sau verificarea acestora , se vor scadea din 

numarul de ore estimate initial, iar daca acest numar de ore va fi depasit se va calcula fiecare tip de 

interventie la pretul unitar din propunerca financiara. 

23.3 Orice suplimentare a numarului de aparate medicalc sau a numarului de interventii, revizii, 

constatari se va lua in considerare numai dupa comunicarea in scris de catre achizitor, urmand ca 

prestatorul sa efectueze serviciile conform caietului de sarcini si sa intocmeasca documentele 

necesare. 

Art.24. Limba care guvcmeaza contractul 

24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art.25. Comunicari 

25.1. -Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

25.2 Odee document sens trebme mreg1strat atat m momentul transn11tem, cat s1 m momentul 

primirii. 

25.3. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
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Art.26. Legca aplicabila contractului 

26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Art.27. Dispozitii finale 

27. Prezentul contract a fost incheiat in trei exemplare originale urml pentru operatorul economic si

doua pentru autoritatea contractanta 

PROMITENT-ACHIZITOR, 

DIRECTIA DE ASISTENTA 

SOCIALA SI MEDICALA 

Sef Serviciu Achizitii Pub lice, Logistica 

Sef Serviciu Financiar, Contabilitatc, Buget 

Lucia-Margareta Pop 

Sef Serviciu Cabinete Meclicalc

Marcela Muclure 
'

Consil
r
.

· r J uriclic

s""' h .. gdan 

PROMITENT-PESTATOR, 

SC Meclica M3 Comexim SRL 
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Paul Cîmpean

Director executiv

Aurel Mocan

ADMINISTRATOR

MICU ALEXANDRU




