
Contract de prestiri servicii de eyaluare
nr. data

l. Preambul
in terneiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizilie publica, a contractelor de
concesiune de lucriri publice $i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari ti
completari, s-a incheial prezentul contract de presta servicii/fumizare/prestare prcduse
intre

Autoritatea contractanti, Direclia velitu'i Buget Local sector 2, cu sediul in Bd. Gdrii obor nr.
10, Sector 2, Bucwe$ti, telefon 021.252.84.09, fax 021.252.84.12, cod fiscal 13811802 cont
trezorerie Ro56TRE224A510103201400x rrezoreria sector 2, reprezentati prin Director Executivc stian Atanasie Dulu $i Director Executiv Adjunct Anton Steinei rn calitate de achizitor. De de o
pa11e

sr
s.c. ....,,........... S.R.L. adresa sediu Localitatea ....................... teiefon
cod fiscal ceftificat de irunatriculare cont fuezorerie

Trezoreria .......,.., rcptezer\tat p n ..........,,..... functriadeschis la
administrator
in calitate de prestator, pe de altd parte.

2. Definitii
2.1, ln prezentul contract umatodi terrneni vor fi interFetatri astfel:q. contract reprezintd prezentLrl contract $i toate Anexele sale.
b. achizitor fi prestator - pA4ile contactante, aga culn sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. pr€ful contractului - prelul pldtibil prestatoruhti de citue achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrald $i corespuzatoare a tuturor obligajiilor asumate prin contract;d. produse - echipamentele, maginile, utilajele, o ce aite bunuri, cuprinse in a:rexa./anexele la
prezentui contract, pe care prestatoml se obligd, prjn contract, sa le furnizeze achizitorului pentru
indeplinirea contractului de servicii;

e. servicii - servicii aferente indeplinirii contractului, respectiv activitdli legate de prestarea
serviciilor, cum ar fi transpodul, asigurarea, instalarea, punerea in func1iune, asistenla tehnicd in
pe oada de garanlie, gi orice aite asemenea obligalii care rcvin prestatorului p n contract;

J origine - locul unde echipamentele au fost realizate, fab cate. Echipamentele sunt fabdcate
atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord ,i esenliala a
componentelor rezultd un produs nou, recunoscut comercial, care este difedt, prin caracterlisticile
sale de bazd, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. originea produselor./serviciilor gi
produselor/seNiciilor poate fi distincta de natio4alitatea prcstatorului,

g. destira(ie linalI - locul unde prestatorul are obligilia de a presta serviciile;
h.termenii comerciali de livrare vor fi inlerpreali conform INCOTERMS 2000 _ Camer.a

Intemalionald de Come4 (CIC).
i. forta majori - un eveniment mai presus de controlul pA4ilor, care nu se datoreazA g1.e$elii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevezut la momentul incheierii contractului gi care face
imposibild liwarea fi, respectiv, indeplinirea contactlrlui; sullt considerate asemenea evenimente:
rdzboaie, revoiulii, ince'dii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, reshiclii aptuute ca
urmarc a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunliativa. Nu este
considerat fo4a majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, Iard a crea o imposibilitate
de liware, face extem de costisitoare livrarea obliga{iilor uneia din pd4i;

j. zi - zi calelldaristicd; an - 365 de zile.

3,Interpretare
3,1. In prezentul contract, cu exceptria unei preveded contrare, cuvintele la forma singular vor
include formd de plural qi vice versa, acolo unde acest luclu este pemis de context.
3,2. Temenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprczinu zile calenda stice daci nu se
specificA in mod difedt.



Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4,1. Prcstatorul se oblige sd presteze serricii de expertiza tehnici, in perioada

$i in conformitate cu propunerea tehnice $i financiare, anexata prezentului contact si cu obligaliile
asumate prin acesta,
4.2. Achizitorul se obligA sa achizitrionezei respectiv sd cumpere ti sd pldteasce pretrul convenit in
prezentul contmct pentru serviciile prevdzute in caietul de sarcini, anexd la contact.

5. Pretul contractului
5.1. Prelul convenit pentm indeplinilea contractului, pl5tibil prestatorului de cdtre achizitor,
respectiv prelul serviciilor prestate qi al accesoriilor prestate, este de ..,............. lei fdrd TVA
Servicii de expefiiza tehnicd
5.2 Prelul ramane ferm pe toatd pedoada derulfuii contractului.

6. Durata contractului
6.1. Prezentul contact incepe de la data de ........................ pand la data .........,......,., ,

6.2. Prczerrt\ll contact inceteaza sa produci efecte Ia data de ................... sau dupd uitimul termen
previzut in acordul de prelungire, confomt legii.
6.3 Prezentul contmct poate inceta dacd nu sunt rcspectate clauzele contractuale, dupa ce s-a {dcut

dovada neindeplinirii contactului,
6.4 Pafiea care dore$te incetarea contractului, dupd ce a Iacut dovada neindeplinirii clauzelor

contactuale, anunfa cealaltd parte cu cel pulin 10 zile inainte de data de 30 a fiecdrei 1uni.

6.5 Contractul produce efecte pana la data expirarii garantiei serviciilor

7, [xecutarea contractului
7.1. Executarca contractuiui incepe dupd semnarea conhactului de cete ambele pA4i.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului ce fac parte integranta din contract sunt:

. ordinul de incepere al contractului (comanda)

. anexele la prezentul contracti

' propunelea, oferta tehrica $i finaciara;
. garanlia de bund executrie;

' documentatria de atribuile qi caietul de sarcini
. graficul de prestare
. actele adilionale, daca p64ile vor semna astfel de documente, in timpul derul5rii contractului
. lista subcontmctantilor cu datele de identificare ale acestora. dace es1e cazul.
. angaj amentul ferm de suslinere din pallea unui te/|, dacd este cazul.

9. Obliga{iile principale alo prestatorului
9.1 Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele $i/sau performanlele atat rezullate din
obiigatiile contractuale cat si prezentate in propunerea tehnicd p.ecum si in anexa Ia contact.
9.2. Prestatorul se obligl sd presteze serviciile in confomitate cu graficul de prestare prezentat in
propungrea tehdcd, precum si in tgrmgnele prcvazute in anexa la contract, anexa ce face parte

integranta din prezentul contract.
9.3. Prestatorului ii revin toate obligaliile ce rezulta din caietul de sarcini anexa a prezentului

contractul, ce face parte integranta din contract, chiar daca acestea nu sunt prevdzute in mod expres

in contract.
9.4. Prestatorul se obliga sa despdgubeascd achizitoml impohiva o caror:

i. reclamatii qi ac{iuni in justilie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de prop etate

intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrale etc.), legate de echipamentele, materialele,
instala{iile sau utilajele folosite pentru sau in legAtula cu echipamentele achizilionale, $i

il. daung-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptria situaliei in
care o astfel de incblcale rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de cate
achizitor.

9.5, Prestatorul se oblige sa emite $i sd imegistreze la sediul achizitorului factu le reprezentand



pretrul convenit in prezentul contact pentu seNiciile prestate ti receplionate.

10. Obligafiile principale ale achizitorului
10,1. Achizitorul se obliga sd receplioneze seryiciile achizilioDate in temenul convenit, daca
corespurd standardelor de performanla $i calitate aslfel cum au fost menlionate in propunerea
tel1nicd.

10.2. Achizitorui se obliga sd plileascd prelul convenit in prezentul contract penlru seNiciile
prestatg.
10.3. Achizitorul se obligi sd pldteasca prelul serviciilor prestator, respectiv perioada 24-31 a
fiecdrei luni pentru facturile primite pfud la data de 20 ale lunii ante oare si dupa receptionarea fala
obiectiuni a seryiciilor, pdn ordin de plata.
10.4. Dacd achizitorui nu onorgazd factu ie in temen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite
la alin. 10.3, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor printr-o notificare
prealabild transnisd achizitorului. Imediat dupd ce achizitorui ili onorcazi obligaliile, Prestatorul va
relua prestarea seNiciilor in maxim 48 de ore.

_ 11, Sanc(iuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
11.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu-Fi executa obligaliile asunate prin
coltact, atrnci Achizitorul aie dreptul de a rczilia contractul si/sau de a percepe penalifili de
interziere in cuantum de 0,1% din valoalea contactului, pentru fiecare zi de intaziere, pand 1a

momentul indeplinirii efective a obligaliilor, pentru fiecare situalie de neindeplinire a obligatriilor in
pade, apreciaE confom contractului $i docrunentelor acestuia, cu apiicarea prevederilor afi.16.3. Se
vor percepe penalitdfi gi in umdtoarele situaiiil

a) pentru intarzie in prestarea serviciilor, un cuantum de 0,1% din valoarea pe an a
contractului pgntru fiecare zi de intdrziele, pAnd la momentul Ia care prestatorul fumizeazd
serviciile, pentru fiecare situatie de intarziere in prestare, apteciatA conform contractului $i
documentelor acestuia, cu aplicarea prevederilor art. 1 6.3;

b) penhu neconformitdtri in prestarea sewiciilor, avdnd in vedere ce nlele/specificaiiile
precizate in Caietul de sarcini, un cuantum de 0,10lo din valoarea contractului pentru fiecate
zi de intarziere calculatA pand la prestarca serviciilor la standaldele asumate pdn proprmerea
tebnicA, pentu fiecare situalie in parle;

c) pentru nerespectarca $i neaducerea ia indepliDire, in temen, a solicitdrilor transmise in scris
de Achizitor, un cuantum de 0,1% din va.loarea contactului, pentru fiecare zi de intarziere,
calculata pAnA la indeplinirea solicitdrii in cauzA, pentu fiecare solicitare nerezolvatA in
termen,

11.2. in cazul in care achizitorul nu iqi onoreazd obligatriile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligalia de a plati, ca penalitdli, o sume echivalentd

cu o cotd procentualA din plala neefectuate. Cota procentuala este de 0,1% pe frecare zi de

intaiziere, pana la indeplinirea efectiva a obligaliilor.
11.3. Neexecutarea sau executarca necoresprmzatoare a obligaJiilor asumate p n prezentul conhact

de cAtre prestator, in mod culpabil si repetat, dd dreptul achizitorului de a considera contactul de

plin drept reziliat, fara judecata, fara punerea in intaziere si fala indeplinirea altei formalitati
prealabile precum $i de a deduce/pdmi (de la prestator) daune-inlerese in cuantum de 20% din
valoarea contractului, fara T.V,A.
11.4. Prezentul contract se va rezilia de dfept, firA a mai fi necesard punerea in indrziere a
prestatorllui, fird incuvintarea vrermei instante judecdtore$ti !i fExA a mai fi l1ecesala indeplinirea
vreunei fomalitdli plealabile dacd :

. prestatorul se afla in culpA profesionald gravd ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probd
pe care achizitorul il poatejustifica;

. in situalia in care Furnizorul/prestatorul cesioneazA dreptu le sale izvorate din prezentul
contact, fira acceptul achizitorului;

. aparilia oricdrei incapacitagi legale care sd impiedice executarea contractului de servicii;

. prestatorul nu i$i indepline$te obligaliile de prcstare a serviciilor in conformitate cu
prevederile art. 16.4 fi achizitorul nu tansmite lotificare scdsa prestatorului cd poate
continua prestalea serviciilor cu calculul de penalitAf prevAzut la afi. 1 1.1, lit. a);

. prestalorul nu i$i indepline$te obligaliile contractuale asumate, deti a fost notificat de



Achizitor, prestatorul primind tlei notificdri consecutive prin care i se aduce la cuno$tinle
faptul cd nu !i-a executat sau i$i executd in mod necorespunzdtor oricare din obligaliiie care
ii revin;

. prestatorul a fost condamnal pen1ru o inftacliune in legdture cu exercitarea profesiei prinh-o
holarare judecatoreascd delinil iva:

. are loc orice modificare organizalionala care implicd o schimbare cu privire Ia persoana
juridicd, natua sau contlolul prestatorului, cu exceplia situaliei in care asemenea modificdri
sunt inregistrate intr-u11 act aditional la contractul de servicii;

. in caz de neexecutare culpabild din vina prestatorului a obligatriilor prevdzute la art. 9 $i art,
13, atunci cand cuantumul penalitatrilor de intdrziere este mai mare de 10% din prelul
contactului, Achizitorul este in&eptAtrit sd considere contractul desfiinlat de dreF, fAra a
mai h necesari punerea in intarziere a Prestatorului, {hrd incuviintrarea vreunei instanle
judecdtore$ti qi fErd a mai fi necesara indeplinirea vreunei fomalitali prealabile. in aceasta
situalie prestatorul nu este indreptdlit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-
ar considera indreptetrit se le primeasce ca urmare a rezilie i contactului pot vit acestei
clar]'ze

11.5. Rezilierea contractului pentru motivele menlionate Ia art. 11.4 se va notifica in scris partii
contractante cu cel pulin 5 de zile lucrdtoare anterior datei in care contractul se reziliazd de drept.
La momentul rezilierii contractului sau la p mirea notificdrii in acest sens, prestatorul va lua mdsuri
imediate pentru finalizarea serviciiior in mod prompt ti organizat astfel incat costu le aferente sa

he minime.
11.6. in cazul rezilie i contractului din vina prestatorului, Achizitorul va stabili dauneie pe care
trebuie sa le suporte prestatorul $i/sau se vor reline din garanlia de buna executrie.

11.7. In cazul in care nu se pot aplica prevederile ar1. 1 1.6. recuperarea daunelor se va face confom
prevederilor legale in vigoare la acea data.

11.8. Achizitorul va avea pand la data rezilierii, aceleaqi obligalii de plate prevdzute in contact,
inclusiv plata sewiciilor prestate $i receplionate panA in acel moment.
11.9. Achizitorul i$i rezeva dreptul de a demrntra unilateral conhactul de prestare, in cel mult 60 de

zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului $i
cale conduc la modificarea clauzelor conhactuale in ata masurd incdt indeplinirea contractului
-L.pc. t:r ar fi contrara inreresr-tlui pubiir.
11.10. In cazul prevazut la clauza 11.9, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdto.ue pentru pa.tea din contract indeplinita pand la data denunlirii unilatelale a

contractului .

11.11, Achizitorul iqi rezelvi dreptul de a denunJa unilatelal corlhactul, pdnt-o notificare scrisd
adresata prestatorului, fErd nici o compensatrie oferitd prestatorului, daci acesta din urmi dd
faliment. In acest c.tz, prestatorul are &eptul de a pretinde numai plata corespunzatoarc pentru
partea din contract indepliniti pAnd la data denuntrArii unilaterale a contractului.
11.12. Oprirea furnizarii seryiciilor de cdtre prestator hra notifica|ea in prealabil a achizitorului, dd
dreptul acestuia din ulmd de a rezilia contractul la data aflArii motivelor, indiferent de modalitatea
de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin drept, la data aIltuii motivelor, jbrd intervenfia
instanlei gi fi1a alte fomalitdli suplimentare.
11,13. Nerespecta.rea de catre una din parti a obligatiilor prevazute in cadrul articolelor
6,7,9,10,1I,13 si asumate prin prezentul contract, da dreptul partii lezate de a considera contractul
reziliat de drept in conditiile afi. 1553 Cod civil PACTaL COMISORIU- si de a pretinde plata
de daru]e interese.

Clauze specifice

12. Garantia de buni executie a contractului
12.1. Prestatorul se oblige sa constituie garanlia de buni execulie a contactului in cuantum de 10 o%

din pretul contractului, respectiv ........... lei inainte de data de , pentru pe oada de
derularc a contractului.
12.2, Modul de constituire a garaDtiei de buna executier integral, in termen de maxim 5 zile de la
data imegistra.ii contractului la autodtatea contractanta, dupa semnarea acestuia de cate ambele
parti. Ga.anjia de buna execulie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TR8Z'7025006XXX000192 deschis Ia Trezoreria Sectorului 2.



12.3. (l)Achizitorul se obliga sd emitd ordinul de incepere a contaotului numai dup6 ce prestatorul
a lEcut dovada constituirii garanliei de burd execu{ie.
(2)In cazul neindeplinirii, in termen de 5 zile a obligatiei prcvazule la alineatele precedente,
achizitorul are dreptul de a aplica sanctiunea instituila de art.11.3.
12.4. Achizitorul are dreptul de a emite preten{ii asupra garanjiei de bund execu{ie, in limita
prejudiciului creat, dacd prestatorul nu i$i indepline$te nu i$i executi, executd cu intfuziere sau
executd necorespunzdtor obligaliile asumale p n p.ezentul contact. Anterior emite i unei pretenlii
asupfa garanliei de buna execulie, achizitorul are obligaJia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizand totodau obligaliile care nu au fost respectate.
12.5, Achizitorul se obligd sd restituie garanlia de bund execulie in cel mL t 14 zile de la d.ata
indeplini i prestaliilor asumate, dacA nu a ridicat pAnd la aceea data pretenlii asupra ei.
12.6, Garanlia tehnica a serviciilor este distinct5 de garaniia de buna execulie a contactului.
12.7 Garanlia de bund executrie se constituie de citre prestator in scopul asiguririi Achizitorului de
indeplinire cantitativd, calitativi qi in perioada convenitd a contractului .

12.8 Garanda astfel constituita este destinata acoped i eventualelor prejudicii sufedte de achizitor
in executarea prezentului contact sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
prestatorului, precun $i in cazul prejudiciilor produse in prestarea serviciilor conform prezentului
contmct, din vina prestatorului, od in alte situatii prevazute de lege. in cazul in care prejudiciuL
produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, prestatorul este
obligat sa-l despdgubesca pe Achizitor integlal $i intocmai.

13. AIte responsabiliti{i ale Furnizorului/prestatorului
13,1. Prestatorul are obligalia de a livra serviciile prevazute in contract cu profesionalismul Si
promptiludinea cuvenite angajanentului asumat prin semnarea contractului gi in conformitate cu
propunerea sa teluica, caietul de sarcini si anexa./anexele la contract.
13.2. Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sA asigure resursele umane,
mate alele, instalaliile, echipameniele $i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivd,
cerute de contact, in maswa in care necesitatea asigurfuii acestora este prevAzutA in confuact sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
13,3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentuu execuiia seNiciilor in confomitate cu graficul de
prestare convenit. TotodatA, este rdsprutzAbr atAt de sigurantra tutuor operatriunilor qi metodeior de
presta.re utilizate, cat $i de calificarea personaluiui folosit pe toatd dumta contractului.
13.4. Prestatorul trebuie se sa respecte prevederile Legii 67712001 pentru proteclia pe$oanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal qi libera circulalie a acestor date, art.lg $i ad. 20,
ale Ordinului Avocatului Poporuiui nr.5212002 privind aprobarea cerinlelor minime de securitate a
prelucrdrilol de date cu caracter personal precum gi ptevederile politicii de securitate a Direcliei
Venitud Buget Local Sector 2 privind prelucnrea datelor cu caracter personal.

14. Recep1ie, inspeclii ti teste
14.1. Achizitorul sau rcprezentantui sdu are dreptul de a inspecta $i/sau testa serviciile pedru a
verifica cotfomitatea lor cu specificaliile din anexa/anexele la contract.
14.2 - (1) Inspecliile qi testArile la care vor fi supuse serviciile, cat $i condijiile de trecere a recepliei
provizorii $i a recepliei finaie (calitative) suntdescrise in anexa,/arexele la prczentul contact.
(2) Achizitorul are obligalia de a notifica, In sc s, prestatorului identitatea reprezentanlilor s5i
imputemicili pentru efectuarea receptiei, testelor qi inspecliilor.
14.3 - Inspecliile qi testele din cadrul recepliei provizorii qi recepliei finale (calitative) se vor face la
destinatria finald a seNiciilor, respectiv sediile DVBL.
14.4 - DacA vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corcspunde specificaliilor, achizitorul ar.e
dreptd sA il respinga, iar prestatorul fird a modifica prelul contractului are obligalia:
a) de a inlocui de i ndata se.viciile refuzate: sau
b) de a face toate modificdrile necesale pentru ca serviciile sA corespundd specificatiilor lor tehnice.
14.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa $i, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amanat dato td faptului cd serviciile au fost inspectate $i testate de prestator, cu sau firi
paniciparea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrd i acestora la destinatria finala.
14.6 - Prevederile clauzeior 14.1-14.4 nu il vor absolvi pe prestator de obligalia asumerii garanliilor
sau altor obligalii prevAzute in col1tlact.



15. Ambalarc ti marcare - nu este cazal
15.1 - (1) Prestatorul are obligalia de a ambala produsele/serviciile pentru ca acestea sa facd fajd,
ffud limitare, la manipularca dure din timpul transpofiulli, tanzitului 9i expunerii la temperaturi
exteme, la soare $i la precipitaliiie care ar putea sA apari In timpul transpofiului $i depoziterii in aer
liber, in aga fei incAt sa ajungd in bune stare la destinalia finala.
(2) In caznl ambaldrii geutdlilor $i volumelor in cutii, furnizoml/prestatorul va lua in considerare,
unde este cazul, distantra marc pand la destinalia finald a produselor/serviciilor $i absenla facilitdlilor
de manipuiare grea in toate punctele de tranzit.
15,2 - Ambalarea, marcarea $i docLunentalia din interiolul sau din afara pachetelor vor respecta

strict cedntrele ce vor fi special prevdzute In contract, inclusiv ce ntrele suplimentarc.
15.3 - Toate materialele de ambalare a produselor/serviciilor, precum ti toate matedalele necesare
protecjiei coletelor (pa1e1i de lemn, foi de protectrie etc.) remen in proprietatea achizitorului.

16, incepere, linalizare, intarzieri, sistare
16.1. (1) Prestatorul are obligaiia de a incepe prestalea seNiciilor in
contract fi cu graficul de prestare.
(2) In cazul in care prestatorul suferd intdrzied gi/sau supofia costud
exclusivitate achizitorului, pd4ile vor stabili de comun acord:

oJ prelungirea perioadei de firmizare/prestare a serviciului;
b) totalul cheltuielilor aferente, dacA este cazul, caie se vor adduga la prelul contractului.

16.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie livrate in temenul convenit de pa4i.
(2) in cazul in care exista :

o) orice motive de intarziere, ce nu se datorgazd prestatorului; sau

b) alte circumstanle neobiqnuite, susceptibile de a sruveni astfel decat prin incdlcarea
confactului de prestator, prestatorul este indreptalit sd solicite prelungirea perioadei de
plestare a serviciilor sau a odcdrei fMe a acesteia, iar atunci pd4ile vor revizui, de comun
acord, perioada de prcstare qi vor semna un act aditrional, fEId a fi afectate prevederile

refedtoare la prelul contractului.
16.3. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a temenului de plestare a

serviciilor, orice intarziere in indeplinirea contraclului dd drcptul achizitorului de a solicita
penalitdli prestatorului_in conformilate cu afi. 11 din contract.
16,4. Prezentul contact inceteaza de piin drept:

o. la expiraiea duratei pentru care a fost incheiat, sau dupd ultimul termen prevdzut in acordul
de prelungire stabilit;

b. la o date anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voinjA a ptutilor
contactante sau pentlu neindeplinirea clauzelor contractuale;

c. prin denuntrale unilaterald coDform 1 1 .9- 1 1.1 1;

d. in caz de fo4d majora, conform aft. 26.5

17, Livrarea $i documentele care insotesc serviciile
17.1. Prestatorul are obligalia de presta serviciile precizate la destinaliile indicate de achizitor
respectend:

t termenul specificat in propunerea tehnicd, anexe la contract; li
.:. temenul de maxim 24 ore de la lansarea comenzii, in caztl comenzilor in regim de urgeniS,

ata cum este specificat iD propunerea tehnici, anexA la contuact;
* datele din graficul de prestare

17.2 (1) La prestarea serviciilor, prestatorul are obligalia de a comunica, in scris, atdt achizitorului,
cat $i, dupa caz, societdlii de asigurdli datele de prestare, numarul contactului, descderea

serviciilor, cantitatea, Iocul de prestare.
(2) Prestatorul va tansmite achizitorului documentgle care insolesc serviciile,

Avizul/documentul justificativ de prestare $i Factura Fiscald.
17.3 Certificarea de catle achizitor a faptului cd serviciile au fost prestate pa4ial sau total se face
dupd receplie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe

documentele emise de prestator pentru prestare.

17.4. Prestaxea serviciilor se considerd incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receplie a serviciilor.
17.5 Transpofiul materialelor necesare prestdrii serviciilor la destinalia finala este gratuit.

confomitate cu prezentul

suplimentare, datorate in



18. Asiguriri
18.1. Prestalorul are obligalia de a asigua complet serviciile ptestate pdn contract impotriva
pierderii sau detedorfuii neprevizute la fab.icaie, trarspofi, depozitare ti prestare, in funclie de
temenul comercial de prestate convenit

19. Servicii
19.1, Pe tangi prestarea efectiva a seliciilor, prestatorul are obligaJia de a prcsta qi serviciile
accesorii fumizdrii serviciilor, fhrd a modifica prelul contractului.
19.2.- Prestatorul are obligalia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenitA, cu condilia
ca aceste seNicii sd nu elibereze prestatorul de nicio obligalie de ga$nlie asumatd p n contract.
19.3 Prestatorul are obligalia, ca la solicitarea scrisi a achizitorului, si pdstreze in custodie
produsele accesorii pentu serviciile comandate, panA la o datl ce ii va fi comunicatd ulterior, flrd
ca aceasta actriune sd modifice preiul contractului - dupd caz.

20. Perioada de garan(ie acordati serviciilor
20.1. Prestatorul a.e obligalia de a garanta c6 serviciile fumizate/prestate prin contract confome cu
cele solicitate prin caietul de sarcini. De asemenea, prestatorul are obligalia de a garanla cd toate
seruiciile prestate prin contract nu vor avea nici un viciu ascuns ca u[nare a proiectu]ui,
matedalelor sau manoperei sau odcdrei alte acliuli sau omisiuni a prestatoruiui $i cA acestea vor
derula la parametrii solicitati, iD conditrii normale de presta.re.
20,2 - (1) Perioada de garanlie acordatd serviciilor de cite prestalor este cea declaratA in
propunerea tehnicd sau minim 1 (un) an de la data prestdrii selrr'iciuiui respectiv.
(2) Perioada de garanlie a serviciilor Incepe cu dala receptriei efectuate dupd prestarca acestora la

destinalia specifi cati de achizitor.
20.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatoml, in scris, orice plAngere sau
reclamalie ce apare in conformitate cu aceasti garanlie.
20.4 - La prinirea unei astfel de notificAri, prestatorul are obligatia de a remedia defectiunea in
perioadi convenitl de 5 zile, lEf5 costuri suplimentare peotu achizitor. Serviciile care, in timpul
perioadei de garanlie, le inlocuiesc pe cele defecte benehciazd de o noua perioadd de gararlie carc
decurge de la data prestfuii.
20.5 - DacA prestatorul, dupA ce a fost in$tiinlat, nu reute$te sA remedieze defectul in perioadd
convenit5, achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul qi pe cheltuiala
prestatorului 9i fird a aduce niciun prejudiciu o ceror alte dreptwi pe care achizitorul le poate avea
fala de prestator pdn contract.

21. Ajustarea prelului contractului
21.1 - Pentru serviciile prestate, plAtrile datonte
propLnerea financidrzi. anexa la conrracl.
21.2 - Prctnl contractului nu se ajusteaza. PrelLrl
exp mat ln lei la data intocmi i contactului.

de achizitor prestatoruiui sunt cele declarate in

este cel stabilit in euro din ofefia financiard ti

22. Amendamente
22.1. Pd{.jle contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contmctului, de a conveni modificarea
ciauzelor contactului, pdn act adilional, numai in cazul aparigiei unor circumstanle carc \ezeazA
interesele comerciale legitime ale acestora $i care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului. Contactul de prestare se poate prclungi numai cu acordul pd4ilor pe o pedoadl
detelminar; in conlormiiate cu legislalia in vigoar.e.

23. Subcontractanti
23.1, Prestatorul are obligatria, in cazul in care pd4i din contract le subcont.acteazd, de a incheia
contracte cu subcontractarjii desemnali, in aceleaqi condilii in caxe el a semnat contactul cu
aclrizitorul si numai dupd obginerea in prealabil a acordului achizitomlui.
23.2. - (l)Pprestatorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractanlii desemtali, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de
achizitor.

(2) Lista subcontractarlilor, cu datele de recunoa$terc ale acestora, cat $i contmctele



incheiate cu ace$tia se constituie in anexe la contract.
23.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzdtor fald de achizitor de modul in care indeplinette
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rAspunzdtor fald de prestator de modul in care iqi
indepline;te partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd aceqtia nu iqi
indeplinesc partea 1or din contract.
23.4. Prcstatorul poate schimba oricare subcontractant numai dace acesta nu $i-a indeplinit partea sa

din contract. Schimbarea subcontraclantului nu va schimba prelul coDtractului ti va fi notificatd
achizitorului.
23.5. Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atage inopozabilitatea conhactelor
fata de achizitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a serviciilor prestate de

subcontactantii despre a caror existenta antedoara incheierii contactului nu a fost incunostiintat
achizitorul sau pentru selviciile p.estate de subcontractanti pentru carc achizitorul nu si-a dat
acordul, ulterior incheierii contlactului.

24, intArzieri in indeplinirea contractului
24.1. Prestatorul are obligalia de a indeplini contractul de prcstare in perioada/perioadele inscrise in
graficul de livrare si la art. 6.

24.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd graficul de prcstare a
sewiciilor, acesta are obligalia de a notifica, in timp util, achizitorul; modificalea datei/pedoadelor
de prestare asumate in graficul de liware se face cu acordul pa4ilor, p n act adtional.
24.3. In afara cMului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a temenului de execufie,
o ce intaziere in indeplinirea contactului dd dreptul achizitorului de a solicita penalited
prestatorului in confomitate cu afi. 11 din contract.

25. Cesiunea
25.1. Prestatorul se obliga sd nu transfere obiigatriile asumate prin contract.
25.2. Prestatorul se obligb sd nu transferc creantele nascute din contact, fara acordul prealabil

expres a1 achizitorului,

26. For1a majori
26.1. Fo4a majora esle constalala de o autorilale comperenl6.
26.2. Fotla majord exonereazA pd4ile confactante de indeplini|ea obligaliilor asumate pdn
prezentul contact, pe toate perioada in care aceasta aclioDeMi.
26.3. indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acJiune a fo4ei majore, dar iArd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pa4ilor pAnd la apadtria acesteia.
26.4. Pafiea contactanld care invoca fo4a majori are obligalia de a notifica celeilalte ptu1i, imediat

$i in mod complel, producerea acesteia $i se ia orice m6suri care ii stau la dispozilie in vedetea

limiterii consecinlelor.
26.5. Dacd fo4a majore actrioneazd sau se estimeaza cA va acliona o perioadd mai male de .........
zlle, ftecarc pafte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd4i incetarca de plin drept a prezentului
contract, lird ca vreuna din pA.[i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

27. Solu{ionarea litigiilor
27.1. Achizitorul !i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, plin
tratative directe, o ce neintrelegere sau disp$ta care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdtura cu
indeplinirea contactului.
27,2. Dacd, drp615 de zile de la inceperea acestor hatative, achizitorul !i prestatoml nu reu$esc sa

rezolve in mod amiabil o divergenF contractuala, fiecarc poate solicita ca disputa sd se solttioneze
de czlre inslanlelejudecaroretli din Romania.

28. Limbi care guverneazi contractul
28.1. LimbA care suvemeazd contactul este limba romdnd.

29. Comuniciri
29.1. (1) Orice comunicare intre pe4i, referitoare la indeplinirea prezentului contact, tebuie sd fie



transmisd in scris.
(2) Orice document scris tebuie imegistrat atat in momentul transmiterii aat $i in momentul
p mirii.
29.2. Comunicirile iDtrc p;4i se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmdrii in
scris a primilii comunicfuii.
29.3. Notificarile si comunica le se vor tnnsmite la adresele si/sau numerele de fax de mai ios:

tru Prestator la:S.C. S.R.L

- Expert autorizat
Adresa;
Fax
Telefon:
Email

pentru Achizitor la: Direclia Venitud Buget Local Sector 2

hl ate tio. Lucian Mitroiu
Adresa: St/ada A 1i/al Murgescu nr. l-3, 81.401, Sc. 2, Ap.46, Bucuretti

Sector 2, Romdnia
40 2l 250.99.97

Telelon : 0724.777.137
Email : Achizitii d|b l@.imoozitelocale 2.rc

30. Legea aplicabild contractului
30,1. Contactul va fi interyretat conform legilor din Romania.
Pd4i1e au injeles sa incheie azi ............................... prezentul contract in doud exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator,
Direcfia Venituri Buget Local Sector 2 S.C. S.R.L.

Director Executiv , Administrator




