CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII

Nr. 716/24.03.2022
           1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
-DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIGHIŞOARA, cu sediul în municipiul Sighișoara, jud. Mureș, Piața Muzeului, nr. 7, telefon: 0265/771280, int. 176, CIF: 39468776, reprezentată prin director executiv Doina -Victoria Bădău, în calitate de achizitor, şi
- S.C. LOVEMED SERVICE S.R.L. cu sediul în Tg. Mureș, str. Vasile Lupu, nr. 9, ap.1, jud. Mureș, telefon: +40 754847619, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/2072/2017, cod unic de înregistrare C.U.I: 38547464, reprezentată prin administrator Alex Prunaș, în calitate de prestator.

2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
contract - reprezintă prezentul contract  şi toate anexele sale; 
achizitor şi  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 
produse - echipamentele, piesele de schimb şi orice alte bunuri pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
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;
g. 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 in mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului  
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de întreținere/revizie a aparaturii medicale ( prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract) din cadrul cabinetului stomatologic al Direcției de Asistență Sociala Sighișoara, situat în municipiul Sighișoara, str. Horia Teculescu nr. 2, jud. Mureș.   
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 1800 lei, fără TVA, prestatorul neplătind aceasta taxă ( 200 lei/lună x 9 luni).

5. Durata contractului
5.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile începând cu data de 01.04.2022  până la data de  31.12. 2022.
5.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a opta pentru suplimentarea serviciilor contracte conform art. 165 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, doar în situaţia existenţei resurselor financiare alocate cu această destinaţie, precum și de a prelungi contractul cu o durată de maximum 4 luni de la data expirării duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia.

6. Documentele contractului
6.1 -  Documentele contractului sunt:
a) Oferta FN a prestatorului înregistrată la sediul achizitorului cu nr. 537/03.03.2022;
b) acte adiționale, dacă există;
c) alte documente pe care părțile înțeleg să le considere ca făcând parte integrantă din prezentul contract.

7.  Obligaţiile principale ale prestatorului
 a) să presteze serviciile în conformitate cu oferta sa şi cu reglementările în vigoare aplicabile obiectului contractului, atfel:
- o revizie pe an pentru unitul dentar;
- o revizie pe an pentru compresor;
- 4 ( patru ) revizii pe an pentru autoclav.
b) să efectueze serviciile de întreținere/revizie în termen de maxim 6 (șase) luni de la data semnării contractului pentru unitul dentar și compresor;
c) să efectueze servicii de întreținere/revizie pentru autoclav în prima lună a fiecărui trimestru al anului în curs;
b) să presteze următoarele servicii de întreținere/revizie necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a aparaturii: curățarea tubulaturii de apă și aer, curățarea sistemului de aspirație, verificarea presiunii și buna funcționare a compresoarelor, verificarea componentelor aparaturii care sunt supuse uzurii, activități de întreținere a aparaturii conform cărții tehnice a acestora, sanitizarea traseului de apă cu soluții pe bază de clor, curățarea și ungerea pieselor, efectuarea la autoclav a testelor Bowie – Dick și Helix, verificarea anuală a supapei de siguranță conform normelor ISCIR;
c) să întocmească la finalul fiecărei întrețineri/revizii un raport de revizie în care se vor consemna toate operațiunile efectuate și starea curentă a aparatelor; 
c) să presteze serviciile pentru întreținere/revizie la sediul cabinetului stomatologic, situat în municipiul Sighișoara,  str. Horia Teculescu, nr. 2, jud. Mureș.
d) Să presteze serviciile de intervenţii accidentale pentru depanare în maxim 48 de ore de la sesizarea făcută de medicul stomatolog al cabinetului medical.
e) să  factureze preţul serviciilor, Achizitorului, până la sfârşitul lunii în curs pentru luna în curs. Facturile vor fi trimise şi primite în format electronic la adresa de e-mail: das@sighisoara.org.ro sau se pot depune sau transmite prin poștă la adresa: Piața Muzeului, nr.7, loc. Sighișoara, jud. Mureș. 


8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă:
a) să recepționeze serviciile prestate în baza raportului de revizie, întocmit de prestator și confirmat de  medicul stomatolog după fiecare revizie a aparaturii medicale prevăzute în anexa la prezentul contract;  
b) se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 15 de zile de la data emiterii facturii de către acesta;
c) să respecte recomandările făcute de prestator, privitoare la respectarea normelor de exploatare a dispozitivelor medicale.
d) să folosească în mod corespunzător aparatura medicală prevăzută în anexa la contract. Nu fac obiectul prezentului contract defecţiunile apărute ca urmare a exploatării necorespunzătoare a dispozitivelor medicale din prezentul contract.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% din preţul obligaţiilor neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a acestora.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% din plata neefectuată,  pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea facturii. 
9.3 - 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 şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - 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.

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
10.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în perioada convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
10.3. - Prestatorul nu răspunde pentru depăşirea termenelor în cauzul lipsei unor piese de schimb, componente, subansamble, materii prime din import sau a unor aparate sau instrumente speciale fabricate în ţară sau străinătate necesare remedierii defecţiunii constante. Prestatorul va aduce la cunoştinţă beneficiarului în scris, în mod operativ, asemenea situaţii.

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.
11.2. - Confirmarea serviciilor prestate precum și urmărirea contractului revine medicului stomatolog din cadrul Cabinetului stomatologic al Direcției de Asistență Socială Sighișoara.
11.3. –  Nu face obiectul prezentului contract achiziționarea pieselor de schimb pentru aparatura medicală prevăzută în anexa la contract.

12. Verificări 
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din prezentul contract. Verificările vor fi efectuate de către medicul stomatolog al cabinetului stomatologic școlar din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighișoara.

13. Forţa majoră
13.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
13.3 - 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.
13.4 - 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.
13.5- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
13.6 - 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 plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

14. Soluţionarea litigiilor
14.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face 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 legatură cu îndeplinirea contractului.
14.2 - 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. 

15. Limba care guvernează contractul
15.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

16. Comunicări
16.1 - (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.
16.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

17. Legea aplicabilă contractului
17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.




          Părţile au înţeles să încheie azi, 24.03.2022, prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

                        Achizitor,		                                                      Prestator,
 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                         S.C. LOVEMED SERVICE S.R.L.
               SIGHIŞOARA
               Director Executiv        	              Administrator,                                                                                            
         Doina – Victoria BĂDĂU                                                         Alex PRUNAȘ                                                       
                                                                                                                                        
 Birou Achiziţii Publice, Strategii, Programe
                Proiecte, Administrativ 
        Şef Birou, Elena - Adriana POPOVICIU


         Compartiment economico- financiar,    
Consilier principal, Raluca – Dorina TOMULEȚ


Compartimentul de Asistență Medicală și Medicină Dentară
          acordată în Unitățile de Învățământ
Medic primar stomatolog: GHEICEANU VITALII
                      
            

      Consilier juridic, Dragoș – Sorin ȘERBAN



























               ANEXA la CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII

Nr. 716/24.03.2022


LISTA

APARATURII MEDICALE DE LA CABINETUL STOMATOLOGIC ȘCOLAR CARE NECESITĂ SERVICII DE ÎNTREȚINERE

Nr. crt.
Denumire aparat /tip serie 
Cant.
Nr. revizii/an
Preț total/lună
1.
Unit dentar

1
1

2.
Compresor

1
1

3.
Autoclav

1
4


Valoare totală


200 lei/lună


                           Achizitor,		                                                                                Prestator
 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                   S.C. LOVEMED SERVICE S.R.L.
                   SIGHIŞOARA
                                  	       
                Director Executiv        	            Administrator,                                                                                            
         Doina – Victoria BĂDĂU                                                       Alex PRUNAȘ                                                       
                                                                                                                                        
 Birou Achiziţii Publice, Strategii, Programe
                Proiecte, Administrativ 
    Şef Birou, Elena - Adriana POPOVICIU


         Compartiment economico- financiar,    
Consilier principal, Raluca – Dorina TOMULEȚ


Compartimentul de Asistență Medicală și Medicină Dentară
          acordată în Unitățile de Învățământ
Medic primar stomatolog: GHEICEANU VITALII
                      
            

      Consilier juridic, Dragoș – Sorin ȘERBAN

                                                 

