PROPUNERE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Privind achizitia Servicii de mediere sanitara aferenta proiectului Masuri
integrate pentru o viata mai buna – COD MySMIS 114654”
Nr._____________________

1.PARTILE CONTRACTANTE
A) UAT MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal
reprezentat prin Dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul in bd.Tomis nr.51,
municipiul Constanta, judetul Constanta, cod postal 900725, Romania, cod de
inregistrare fiscala nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A65040271030X deschis la
Trezoreria Municipiului Constanta, in calitate de BENEFICIAR,
si
B)_____, cu sediul in Bucuresti, str. _____CUI _____, inscris la Registrul
Comertului cu nr. _____, cont nr.____,deschis la ____, reprezentata de _____ in
calitate de PRESTATOR,
Avand in vedere Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, H.G. nr.
395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul Raportului
Procedurii nr. ______, s-a incheiat prezentul contract:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de mediere pentru
un numar de 600 de persoane din cadrul grupului țintă al Măsuri integrate pentru
o viaţǎ mai bună” și vor consta în interviuri și anchete individuale/familiale în
urma cărora vor rezulta fișe cu situația medicală a fiecărui membru al grupului
țintă, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract si conform
cerintelor din caietul de sarcini, anexa la prezentul contract
Art. 2.2 Aceste servicii se vor desfășura în baza unei metodologii specifice de
mediere sanitară care va descrie procedura de desfășurare a serviciilor.
Art. 2.3 În cadrul acestui serviciu persoanele din grupul țintă vor fi îndrumate și
încurajate să fie consultate și investigate medical de către medicul de familie la
care sunt înscriși. În cazul persoanelor care în urma acestor consultații/investigații
au fost depistate anumite afecțiuni, aceștia vor fi îndrumați către medicul
specialist, în conformitate cu procedurile medicale legale, fiind pe tot acest parcurs
asistate de către mediatorii sanitari, urmărindu-se tratarea afecțiunilor de care
aceștia suferă.
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3. PRETUL CONTRACTULUI
Art.3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil prestatorului de
către beneficiar este de _ lei, fara TVA, in conformitate cu oferta financiara, anexa
la prezentul contract.
Art.3.2. Pe parcursul îndeplinirii contractului preţul poate fi ajustat daca au avut
loc modificări legislative, sau au fost emise de către autorităţile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite
taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe
baza cărora s-a fundamentat preţul contractului

4. VERIFICARE, RECEPȚIE ȘI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art.4.1 Recepția se va face parțial la fiecare 5 luni de activitate și va conține
următoarele documente:
- rapoartele de activitate aferente perioadei raportate;
- fișe cu situația medicală aferentă perioadei raportate;
- liste de participanți la caravane - dacă este cazul;
- fotografii de la desfășurarea activităților.
Art. 4.2. Plata serviciului se va face în 5 tranșe, în baza facturii însoțită de
procesul verbal de recepție, astfel:
- tranșa I pentru activitatea prestată în primele 5 luni de la semnarea
contractului;
- transa II pentru activitatea prestată în lunile 6-10 inclusiv;
- transa III pentru activitatea prestată în lunile 11-15 inclusiv;
- transa IV pentru activitatea prestată în lunile 16-20 inclusiv;
- transa V pentru activitatea prestată din luna 21 până la finalizarea
proiectului;
Art. 4. 3 Ultima tranșă va include, alături de celelalte activități realizate în
perioada de raportare, și valoarea totală ofertată pentru ”Asistare derulare
procedurile medicale legale”, fără a depăşi perioada de implementare a
proiectului.
5. DURATA CONTRACTULUI
Art.5.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si
este valabil până la data de 15.02.2021 şi se poate modifica în funcţie de durata
de implementare a proiectului
6. OBLIGATIILE PARTILOR
Obligatiile prestatorului
Art.6.1.Prestatorul va raspunde de prestarea la timp a obligatiilor contractuale
conform cerintelor specificate in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.
Art.6.2 Să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract;
Art.6.3. Să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnică. Graficul de prestare a serviciului poate fi modificat la
solicitarea sau cu acordul beneficiarului;
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Art. 6.4. Să colaboreze ori de câte ori este nevoie cu medicul de familie ai fiecărei
persoane și să ofere suport în vederea rezolvării situațiilor apărute;
Art. 6.5.Toate materialele transmise grupului țintă vor respecta instrucțiunile
privind identitatea vizuală comunicate de către AMPOCU (Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Capital Uman);
Art.6.6. Să informeze de urgenţă achizitorul de orice eveniment sau circumstanţe
ce împiedică prestarea la timp şi cu eficienţă a sarcinilor sale conform serviciului;
Art.6.7 Să se conformeze solicitărilor transmise de beneficiar, prin intermediul
responsabilului furnizare servicii integrate;
Art.6.8. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor,
totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de
prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului;
Art.6.9. Obligaţiile prestatorului nu sunt limitative, ele fiind doar în completarea
acelor obligaţii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii
cuprinse în obiectul prezentului contract.
Art. 6.10. Să transmită în primele 5 zile calendaristice ale lunii, un raport de
activitate aferent lunii calendaristice anterioare;
Art. 6.11 Înlocuirea/suplimentarea persoanelor beneficiare a serviciului se va
realiza fără costuri suplimentare la solicitarea autorității contractante;
Art.6.12.Prevederile prezentului contract nu anulează obligaţiile Prestatorului de
a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în
vigoare la data executării serviciilor.
Art.6.13 Prestatorul va organiza 3 caravane pentru fiecare din următoarele
servicii medicale: sănătatea reproducerii și planificare familială; prevenirea
sarcinilor la minore; prevenirea, monitorizarea și/sau tratarea bolilor cu potențial
endemoepidemic. Serviciile medicale oferite în cadrul caravanelor vor fi asigurate
în mod gratuit de către instituțiile cu atribuții în acest sens, în conformitate cu
prevederile legale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate în cadrul
proiectului.
Art. 6.14.Prestatorul se oblige sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume,marci inregistrate), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilaje folosite pentru sau in legatura
cu prestarea serviciilor
b) 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 beneficiar
Art.6.15. Prestatorul este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise
in situatiile de plata , facturi si se obliga sa restituie sumele incasate necuvenit si
foloase realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma controalelor
efectuate de organele abilitate (CFI, CFP, CURTEA DE CONTURI).

Obligatiile beneficiarului
Art. 6.1. Să pună la dispoziţia prestatorului de servicii datele şi informaţiile pe
care le deține pentru realizarea serviciului;
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Art.6.2.Să organizeze, după atribuirea contractului, o întâlnire cu prestatorul,
pentru a detalia modalitatea de lucru pe parcursul derulării contractului;
Art. 6.3. Să emită Ordinul de începere pentru serviciul de mediere sanitară aferent
proiectului
”Măsuri integrate pentru o viață mai bună”, ce face obiectul
prezentului contract;
Art. 6.4. Să efectueze recepția serviciului în condiţiile prezentului contract .

7. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
Art. 7.1 Garantia de buna executie este de 5% din pretul contractului, fara TVA si
se constituie de catre Prestator, in scopul asigurarii autoritatii contractante de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
Art.7.2. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului de achizitie publica.
Art.7.3. Garantia de buna executie se va constitui astfel:
a.
Conform art. 40, alin 1 din HG 395/2016 „prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau
din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii si devine anexă la
contract, prevederile art. 36, alin. (3-5) se aplica in mod corespunzator”.
Sau
b.
se va constitui prin retinerea din valoarea facturii , cu respectarea
prevederilor art. 40, alin (3). In acest caz, prestatorul are obligatia de a deschide
contul la dispozitia beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se va
depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie
mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publica, beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de
disponibil prin retinere din suma datorata si cuvenita contractantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va
instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia
lui.
c.
conform art. 41 din HG 395/2016 ,Beneficiarul are dreptul de a emite
pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii
contractului, in limita prejudiciul creat, in cazul in care prestatorul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie, beneficiarul are obligatia de a notifica
pretentia atat prestatorului cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu sunt respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas
de executat.
Art.7.5. Beneficiarul va restitui garantia de buna executie la solicitarea scrisa a
Prestatorului, in termen de
14 zile de la
finalizarea contractului, in baza
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procesului verbal de receptie finala, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii
asupra ei.
8. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.8.1. Contractul inceteaza in urmatoarele situatii :
- prin acordul partilor;
- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca acesta nu se va
prelungi;
- in caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului;
- in caz de forta majora;
Art. 8.2 Contractul se considera desfiintat de plin drept, in situatia pronuntarii unei
hotarari judecatoresti definitive in acest sens, ca urmare a admiterii unei eventuale
plangeri administrative formulate in conditiile Legii 554/2004 impotriva comunicarii
privind rezultatul procedurii de achizitie publica .

9. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.9.1. Prezenta clauza constituie pact comisoriu in situatia nerespectarii de catre
prestator a obligatiilor prevazute la pct.6-Obligatiile prestatorului din prezentul
contract si rezilierea lui se face de plin drept, fara somatie, punere in intarziere sau
interventia instantei de judecata.
Art.9.2. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului.
Art.9.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una
dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde
plata de daune interese.
Art.9.4. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
in care acesta nu ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a
fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
Art.9.5. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
in care pentru modificarea contractului este necesara organizarea unei noi proceduri
de atribuire.
Art.9.6. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
in care prestatorul se afla la momentul atribuirii contractului, in una din situatiile
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii
98/2016.
Art.9.7. In cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre beneficiar, prestatorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.
10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
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Art.10.1. Orice litigiu intervenit intre parti, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
prevederilor contractuale, se va rezolva pe cat posibil pe cale amiabila, in caz
contrar litigiul va fi deferit instantelor judecatoresti competente.
11. COMUNICARI
Art.11.1. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii,
cat si in momentul primirii.
Art.11.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
Art. 11.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Art. 11.4. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă
prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită la
data menţionată pe confirmarea de la oficiul primitor.
Art. 11.5 Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare,
ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată
12. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.12.1.-Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini;
b) oferta financiara’;
c) oferta tehnica.

13. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI
a) Calitatea serviciilor prestate este necorespunzătoare:
Măsuri de gestionare: prevederea în Caietul de sarcini a unor cerințe privind
experința similară pentru personalul - cheie, monitorizarea și supravegherea
continuă pentru asigurarea calității serviciilor.
b) Nerespectarea termenelor de prestare a serviciilor:
Măsuri de gestionare: monitorizarea și supravegherea permanentă a prestării
serviciilor, colaborarea între părți și avertizarea asupra nerespectării programului și
apariției întârzierilor
c) Prestarea nu se derulează în acord cu clauzele contractuale:
Măsuri de gestionare: supravegherea continuă pentru asigurarea calității serviciilor
prestate.
14.CONFIDENŢIALITATEA CONTRACTULUI
Art.14.1.Fără a aduce atingere execuţiei prezentului contract, achizitorul are
obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care prestatorul
le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv,
dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în
special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.
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Art.14.2.Părțile prezentului contract se obligă să respecte prevederile
Regulamentului nr.679/27.04.2016 al Parlamentului European şi al Consiliului
Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date.
15. DISPOZITII FINALE
Art. 15.1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, cu conditia
ca in termen de 15 zile de la producerea evenimentului sa instiinteze, in scris,
cealalta parte despre aceasta si despre consecintele care apar in executarea
prezentului contract.
Art.15.2. In cazul in care, din vina sa, prestatorul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate prin contract atunci achizitorul are dreptul de a
calcula penalitati in cuantum de 0,03 % , din valoarea obligatiilor neexecutate
sau executate cu intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor
Art.15.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut,
acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,03 % pe zi
de intarziere, din valoarea facturii, incepand cu prima zi de intarziere.
Art.15.4. Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un
interes legitim printr-un act administrativ individual va solicita autorităţii publice
emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30
de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia,
cu respectarea conditiilor prevazute in Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ.
Art.15.5. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozitiile privitoare
la contract din Noul Cod civil, precum si cu caietul de sarcini.
Art.15.6. Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile in vigoare
din Romania.
Art.15.7. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarea prezentului contract prin acte aditionale,
care vor face parte integranta din contract.
Prezentul contract, a fost intocmit in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru
fiecare parte contractanta, azi………………….

BENEFICIAR
MUNICIPIUL CONSTANŢA
PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU

PRESTATOR______
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