ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
DIRECŢIA EDUCAŢIE CULTURAL SPORTIVĂ ȘI IDENTITATE COMUNITARĂ
Str. Tudor Vldimirescu nr.40, oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, CIF 18402914
Telefon 031 437 0355 Fax 031 437 0354 e-mail: decsic.voluntari@yahoo.com

ACORD – CADRU
”SERVICII DE ANALIZE SARS-COV-2 (COVID-19) ȘI ANTICORPI”
Nr. ............./................
Art.1. Părţile acordului-cadru
Prezentul acord cadru s-a încheiat în temeiul Legii nr. 98/2016, actualizată, privind
achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, al H.G. nr. 395/2016, actualizată,
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
şi al Noului Cod civil republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în urma procedurii
simplificate proprii conform anunţului de participare numărul ................ din ............................
publicat pe site-ul https://decsic-voluntari.ro/ în data de ............................
între
Art.1.1. DIRECŢIA EDUCAŢIE CULTURAL-SPORTIVĂ Şl IDENTITATE
COMUNITARĂ (D.E.C.S.I.C.) cu sediul în Voluntari, Str.Tudor Vladimirescu nr.40,
judeţul Ilfov, cod fiscal nr. 18402914, cont: RO32 TREZ 4212 1G36 5000 XXXX
deschis la Trezoreria Ilfov reprezentata prin Director Oprea Mariana, în calitate de
promitent -achizitor, pe de o parte,
şi
Art.1.2. ............................., cu sediul în ....................., Str. ................
............................, județul/sectror ................, CUI: ................... înmatriculată la
Comerțului sub nr. J..../......./.........., contul nr. ........................................... deschis la
....................., telefon .............................., email: ................................... reprezentată
......................................., în calitate de promitenți - prestatori pe de altă parte,

nr...........,
Registrul
Trezoreria
legal prin

a intevenit prezentul acord–cadru, în condiţiile în care părţile promitente mai sus nominalizate
rămân neschimbate pe toată durata de valabilitate a acestuia.
Art.2. Definiţii
În prezentul acord-cadru precum și în cuprinsul Contractelor subsecvente, următorii
termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - acordul-cadru – prezentul acord şi toate documentele sale; prin sintagma
documentele sale se înţelege toate acele documente la care se face referire în acordul-cadru, chiar
dacă nu sunt anexate efectiv acestuia;
b) promitent-achizitor şi promitenţi-prestatori - părţile prezentului acord-cadru, aşa cum sunt
acestea numite în prezentul acord;
c) preţul – preţul adjudecat, ferm, valabil pe toată durata acordului-cadru, pentru fiecare produs
în parte;
d) servicii – activități a căror prestare face obiectul prezentului acord-cadru și a contractelor
subsecvente, cum ar fi transportul, asigurarea și alte asemenea obligații care revin promitentuluiprestator prin contract;
e)forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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 enunciativă. Nu
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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.
f)zi - zi calendaristică; an - 365 zile
Art.3. Scopul acordului – cadru
Art.3.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale
care vor guverna contractele subsecvente de furnizare ce urmează a fi atribuite pe durata derulării
prezentului acord-cadru, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod
corespunzător contractele subsecvente.
Art.3.2 Promitenții prestatori se obligă ca, prin contractele subsecvente pe care le vor fi
atribuite, să presteze servicii conform cod CPV principal: 33141625-7 – Truse de diagnosticare
(Rev.2), și cod CPV secundar: 85148000-8 – Servicii de analize medicale (Rev.2).
Art.4. Obligaţiile promitentului - achizitor
Art.4.1. Promitentul-achizitor se obligă să încheie contracte subsecvente cu
promitentul-prestator pentru furnizarea serviciilor de analize Sars-Cov-2 (COVID19) în
conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a reglementărilor tehnice și standardelor din
domeniul medical, astfel cum sunt enumerate în caietul de sarcini, în condițiile calitative și
cantitative prevăzute în acesta.
Art.4.2 Atribuirea oricărui contract subsecvent se va face numai la solicitarea
promitentului-achizitor şi numai dacă sunt asigurate fondurile necesare în bugetul acestuia.
Art.4.3 Promitentul-achizitor se obligă să nu încheie cu alt operator economic, pe
durata prezentului acord-cadru, un contract având ca obiect achiziţionarea de servicii care fac
obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-prestator declară că nu
mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor promitentului-achizitor.
Art.5. Obligaţiile promitentului - prestator
Art.5.1 Promitentul – prestator se obligă ca în baza contractelor subsecvente încheiate
cu promitentul-beneficiar să ofere servicii de de analize Sars-Cov-2 (COVID19) în conformitate
cu prevederile normativelor în vigoare, a reglementărilor tehnice și standardelor din domeniul
medical, astfel cum sunt enumerate în caietul de sarcini, în condițiile calitative și cantitative
prevăzute în acesta.
Art.5.2 Promitentul - prestator se obligă să nu cesioneze total sau parţial obligaţiile
asumate prin prezentul acord-cadru.
Art.5.3 Promitentul - prestator se obligă să nu cesioneze total sau parţial drepturile sale
asumate prin prezentul acord-cadru, fără acordul promitentului-achizitor.
Art.5.4 Promitentul - prestator nu va ridica pretenții și nu va solicita despăgubiri în
situația în care pe toată durata de valabilitate a prezentului acord-cadru nu va primi solicitări de
prestare a serviciilor din partea promitentului-achizitor.
Art.6 Preţul acordului - cadru
Art.6.1. Valoarea minimă totală a acordului-cadru este de: ................ fără TVA.
Art.6.2. Valoarea maximă totală a acordului-cadru este de: de .................... lei fără
TVA.
Art.6.3 Preţul unitar al serviciilor prestate –este cel inclus de promitentul-prestator în
propunerea sa financiară, anexă la prezentul acord-cadru
Art.6.4 Prețul aferent prezentului acord-cadru, prevăzut în oferta promitentuluiprestator este ferm și rămâne neschimbat pe toată durata de derulare a prezentului acord-cadru.
Art.6.5 Nu se acceptă ajustarea prețurilor.
Art.7. Obiectul acordului cadru
Art.7.1. Obiectul acordului-cadru îl constituie, furnizarea şi decontarea următoarelor
serviciilor medicale conform cod CPV principal: 33141625-7 – Truse de diagnosticare (Rev.2) și
cod CPV secundar: 85148000-8 – Servicii de analize medicale (Rev.2).
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Art.8. Cantitate
Art.8.1 Cantităţile estimative minime/maxime care fac obiectul acordului-cadu sunt
explicate în Capitolul V din caietul de sarcini.
Art.9. Durata acordului- cadru
Art.9.1 Durata prezentului acord-cadru este de la semnarea acestuia de către ambele
părţi şi este valabil până la ..../..../2022.
Art.10. Încetarea acordului- cadru
Art.10.1 Prezentul acord-cadru încetează de plin drept, fără a mai fi necesară
intervenţia unei instanţe judecătoreşti, după data menţionată la art. 9.1 sau în cazul în care una
dintre părţi:
a) îşi încalcă vreuna din obligaţiile sale prevăzută de acordul-cadru;
b) prin ajungere la termen;
c) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod
necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte, cu
notificare prealabilă de 5 zile a părții în culpă;
d) refuzul promitentului-executant de a semna contractul subsecvent;
e) în cazul în care promitentul-prestator refuză semnarea contractului subsecvent,
promitentul-beneficiar poate rezilia acordul-cadru cu o notificare prealabilă în acest sens în
termenul prevăzut la lit.c. În acest caz, promitentul-beneficiar va fi îndreptățit să primească o
despăgubire în cuantum de 20% din valoarea nerealizată a acordului-cadru.
f) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare
(faliment);
g) cesionează obligaţiile sale prevăzute de prezentul acord-cadru;
h) cesionează drepturile sale prevăzute de prezentul acord-cadru, fără acordul celeilalte
părţi;
i) prin acordul de voinţă al părţilor;
j) în cazul în care, din bugetul promitentului-achizitor, independent de voinţa acestuia, au
fost retrase fondurile alocate pentru această destinaţie sau nu se mai asigură resursele de finanţare
a contractelor subsecvente, de către autorităţile de stat competente.
Art.10.2 Promitentul-achizitor are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în
următoarele situații:
a) promitentul-prestator se află la momentul atribuirii acordului-cadru, într-una dintre
situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din
Legea 98/20016 privind achizițiile publice;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit promitentul prestator având în vedere o încălcare
gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și a fost constatată printr-o
decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
c) în cazul modificării acordului-cadru în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile
legale în vigoare.
Art.10.3 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului acord-cadru
o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi
producă efectele.
Art.10.4 Încetarea prezentului acord-cadru nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor
deja scadente între părţi.
Art.10.5 Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod
culpabil a cauzat încetarea acordului-cadru.
Art.11. Amendamente
Art.11.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a
conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor
circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii acordului-cadru.
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Art.12. Comunicări
Art.12.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acordcadru, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
Art.12.2 (1) Documentele scrise pot fi transmise prin una din următoarele forme:
depus la registratura instituției, scrisoare prin poştă cu recomandare, e-mail.
(2) Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale
referitoare la semnătura electronică.
Art.13. Forţa majoră
Art.13.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Art.13.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Art.13.3 Forţa majoră apără de răspundere, partea care o invocă şi o dovedeşte în
condiţiile legii. Forţa majoră se va notifica şi dovedi în termen de 5 zile de la apariţia şi încetarea
acesteia, cu documente oficiale, emise de autorităţile competente.
Art.13.4 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.
Art.13.5 Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul în urma căruia a fost
invocată forţa majoră nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea pe deplin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.
Art.14. Documentele acordului-cadru
Art.14.1 Documentele acordului-cadru sunt următoarele:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) ofertele, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din
perioada de evaluare (Anexa nr. 5);
e) contractele subsecvente;
f) acte aditionale și alte anexe, pe măsura constituirii acestora, dacă vor exista.
Art.15. Litigii
Art.15.1 Părţile promitente vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea acordului-cadru.
Art.15.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, părţile
promitente nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita
ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
Art.16 Prezentul acord-cadru va fi reglementat și interpretat conform legilor din
România.
Părţile au înţeles să încheie azi .../..../2021 prezentul acord-cadru în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte, având valoare juridică egală.
Promitent - achizitor

Promitent - prestator

Directia Educatie Cultural-Sportiva
si Identitate Comunitara
Director
Oprea Mariana
Contabil șef,
Ranete Eugenia
Întocmit și avizat,
Șef serviciu juridic, achiziții publice și administra tiv
Gheorghe Virgil
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