
Contract (clauze obligatorii, specifice - draft)
nr._-.---data---

1. Preambul
in temeiul legii 98/2016 privind Achizitiile publice,
intre
Autoritatea contractantl, Direc{ia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. G[rii Obor nr10, Sector 2, telefon 252.84.09/fax 252.84.12 ,cod fiscal 13811802 cont trezorerie
RO09TRE224A510103200130X Trezoreria Sector 2 reprezentati prin Director Executiv Cristian
Atanasie Du[u si Director Executiv Adjunct Anton Steiner, in calitati de achizitor, pe de gi

denumire operatorul economic
adresa

telefon/fax
sediu

numlr deinmatriculare cod fiscal cont (trezoreriie, bancii)
reprezentat prin

fr;;i;................... ........................... '(denumirea conducstorului)

in calitate de pr,ostator, pe de alt6 parte.

^ 2. Definifii
2.l.rn prezentul contract urmdtorii termenivor fi interpretali astfel:

o. contract - reprezint[ prezentul contract gi toate Anexele sale.
b. achizitor qri prestator - p[(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. preful conl;ractului - pretul platibil Prestatorului de cdtre achizitc>r, in baza contractului,

pentru indeplinirea integralS gi corespunzltoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;
d. produse, - e,chipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la

prezentul contract, pe care Prestatorul se obligi, prin contract, sI le presteze achizitorului;
e' servicii - servicii aferente livrdrii serviciilor, respectiv activitlti legate de presteze

serviciil,cr, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in func1iune, asistenla
tehnici i)n perioada de garanlie, gi orice alte asemenea obligaJii care revin prestatorului prin
contract.;

f. destinatie finali - locul unde Prestatorul are obligatia de a furniza echipamentele;
s. termenii comerciali de prestare vor fi interprea{i conform INCOTERMS 2000 -- Camera

lnternalionali de Come{ (CIC).
h' forfa m:ajori - un eveniment mai presus de controlul p54i1or, care nu se datoreaz[ gregelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi caie iace
imposibiild prestarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restricliii
apdrute oa urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunliativzr.
Nu este considerat fo4a majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, {dril a crea ,o

imposibi.litate de prestare, face extrem de costisitoare prestarea obligaliilor uneia din pd(i;
i. zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

^ 3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
include formS de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice
specificd in mocl diferit.

singular vor

dacl nu se

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile de pazd,lmonitorizare in sediile DVBL, Sector 2, in
perioada 9 luni gi in conformitate cu propunerea tehnici gi financiar6, anexata prezentului contrac,t
qi cu obligaliile asumate prin acesta.
4.2. Achizitorul se obligd sd achizilioneze, respectiv sd cumpere gi si plateasci preful convenit in
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prezentul contract pentru serviciile prevtrzute in caietul de sarcini, anexd la contract.

5. Pre(ul contractului
5.1. Preful convenit pentru indeplinirea contractului, pl[tibil prestatorului de c6tre achizitor,
respectiv prelul serviciilor prestate gi al accesoriilor prestate, este de .......... lei, , la care se adaug6
TVA in suma de ............1ei.
5.2 Prelul r[mdne ferm pe toat[ perioada derul5rii contractului.

6. Durata <::ontractului
6.1. Prezentul conlract incepe de la data de __ p6n6 la data de
prelungire, funclie de finanlare, cu maxim 4 luniin anulurm6tor.

cu drept de

6.2. Prezentul contract inceteazi sd producE efecte la data de ............. sau dup6 ultimul
termen prevdzut in acordul de prelungire, conform le,gii.
6.3 Prezentul c,rntlact poate inceta dacl nu sunt respectate clauzele contraotuale, dup[ ce s-a ldcut
dovada neindeplinirii contractului.
6.4 Partea care doregte incetarea contractului, dupl ce a fdcut dovada neindeplinirii clauzelor
contractuale, anunla cealaltd parte cu cel pu{in _zile inainte.
6.5 contractul procluce efecte pana la data expirarii garantiei serviciilor

7. Executal:ea contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupd semnarea contractului de cdtre ambele pdrli gi dupr[
constituirea garanliei de bund execufie, la data de ...,..

8. Documentele contractului
8.1. Documentele c:ontractului sunt:

. anexele la prezentul contract;

. oferta tehnicd qi finaciar5;

. garantia de bun[ execufie;

' documenta{ia de atribuire, caietul de sarcini Ei consemnul particular. graficul de prestare

' actele adilionale, dacd p[(ile vor semna astfel de documente, in timpul derulirii contractului
' lista subcontractantilor cu datele de identifica"re ale acestora, dac[ este cazul.. angajanrcntulferm de suslinere din partea unui terl, dacd este cazul.

(se enumerd, dupii caz, toate documentele pe care pdrlile inleleg sd le c:onsidere ca fiind parte
inte r gr ant d a c ctntr ac t ului)

9. Obligafiile principale ale Prestatorului
9.1. Prestatorul se oblig[ sf, presteze serviciile la standardele qi/sau performantele prezentate in
propunerea tehnici, anexi la contract.
9.2. Prestatorul se oblig[ si presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare/prestare
prezentat in propunerea tehnicd, anexl la contract.
9.3. Prestatorului 'ii revin toate obligaliile ce rezulta din caietul de sarcini anexa a prezentului
contractul, ce fltce parte integrant6 din contract, chiar dacd acestea nu sunt prevdzute in mod expres
in contract.
9.4. Prestatorul se obliga sr desp6gubeascd achizitoml impotriva oric[ror:

i. reclamatii gi actiuni in justi{ie, ce rezultd din inc[lcarea unor drepturi de proprietate
intelectual6 (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaJiile sau utilajele folosite pentru sau in leg[turi cu echipamentele prestate, gi

ii. daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur[, aferente, cu excepfia situa(iei in
care o astfel de incSlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de c6tre
achizitor.

9.5. Prestatorul se obligd sd emit[ gi sE inregistreze la sediul achizitorului facturile reprezentdnd
pre{ul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate gi receplionate.

10. Obligafiile principale ale achizitorutui
10.1. Achizitoml se obligd si receptioneze serviciile prestate in termenul convenit, dac6 corespund
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standardelor de perfbrmanld qi calitate astfel cum au fost menlionate in propunerea tehnici.
10.2. Achizitorul se obliga sd plSteascd pretul convenit in prezentul iqntract pentru serviciil.e
prestate.

10.3. Achizitoml s,e obligd si pliteascd pre{ul serviciilor cdtre prestator in termenul legal prevdz't
in ORDONAN'fA DE URGENTA nr. 34 din 1l aprilie 2009 cu privire la rectificarea bggetara p,e
anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, art. 36, respectiv OMFp nr. 501/2013
perioada 24'31 a fieclrei luni dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice asa cum este prev6zut in
LEGEA nr.72.t20t3 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de
plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesi,onisti si intre acestia si
autoritati contractante , art. 6 alin.l ., inbaza facturilor.
Pl6lile in valutr se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
10.4. Dac[ achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 20 de zile de la expirarea perioadei
convenite la alin. 10.3, atunci Prestatorul are dreptul de a sista presteze serviciilor irintr-o notificare
prealabilS transmisri achizitorului. Imediat dupd ce achizitoruliqi onoreazl obligaliile, prestatorul va
relua presteze sr:rviciilor in cel mai scurt timp posibil (maxim 24 de ore)

^ 
11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabill a obligafiilor

I l. l. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul ntigi executd obliga{iile asumate prin
contract , atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalit[1i de intdrziere in urmatoarele situalii:

a) pentru iintdrzieri in prestarea serviciilor, un cuantum de 0,1o/o din valoarea totall a
contractului pentru fiecare zi de intdrziere, pAnd la momentul la care prestatorul efectueaz6
serviciile, cu aplicarea prevederilor art.l6.4;

b) pentru rnec{)nformit6li in prestarea serviciilor, av6nd in vedere cerinfele/specifica{iile
precizate in Caietulde sarcini, un cuantum de 0,1%din valoareatotaldacontractului p.rtru
fiecare z;i de intdrziere calculatd pdnl la prestarea serviciilor la standardele asumate prin
propunen'ea tehnicS;

1 1.2. In cazul iLn ca,'. u"n'r'rorul nu onoreazd, facturile in termenul prevdzut la art. 18.2, atunoi
prestatorul are rlreptul de a deduce acestuia ca penalitIli o suma echivalenta cu o cota procentuala
de 0,lohlzi din plata neefectuata.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil qi repetat, d[ dreptul pa(ii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a
pretinde plata dr: daune-interese.
I 1.4. Prezentul contract se reziliazb, unilateral, la dispozitia Achizitorului, fdrd a mai fi necesard
punerea in int0rziere a prestatorului, fbr[ incuviin{area vreunei instanle judecdtoreqti in urmdtoarele
cazuri'.

a) prestatorul se afld in procedura insolvenlei, dispusa de citre instanta" printr-q sentin![
irevocabil6, potrivit Legi^i nr. 8512006 privind procedura insolvenJei, cu modificarile iri
completiirile ulterioare,. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a- pretinde numai plaia
corespunzdtoare pentru partea din contractul indepliniti p6nd la data denunlarii unilaterale a
contractului ;

b) prestatorul nu igi indeplineqte obligatiile de prestare a serviciilor in conformitate cu
prevederile art. 16.4 gi achizitorul nu transmite notificare scrisi Prestatorului c6 poate
continua prostarea serviciilor cu calculul de penalit[li prevdzut la art. 11.1, lit. a);

c) prestatorul nu igi indeplinegte obligatiile contractuale asumate, deqi a fost notificat de
Achizitor, Prestatorul primind trei notificdri consecutive prin care i se aduce la cunogtint[
faptul cL nu gi-a executat sau igi execut[ in mod necorespunzdtor oicare clin obligaliile caie
ii revin;

d) prestatorul a fbst condamnat pentru o infrac{iune in leglturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotdrAre j udecltoreasci defi nitivd;

e) prestatorul se afld in culpi profesionald gravd ce poate fi doveditI prin orice miiloc de prob6
de catre Achizitor:

f) are loc r:rice modificare organiza[ionald, care implicl o schimbare cu privire la persoana
juridic5, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situaliei in care aie*enea modific6ri
sunt inregislrate intr-un act adilional la contractul de servicii;

g) aparilia oricdrei alte incapacit[1i legale care sd impiedice executarea contractului de servicii;
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h) in caz dr: ne:executare culpabil6 din vina prestatorului a obliga(iilor prevdzutela art.9 gi art.
13, atuntci cdnd cuantumul penalitdtilor de int0rziere este mai mare de l0% din irelul
contractrului , Achizitorul este indreptd{it sd considere contractul desfiin{at de drept, lari a
mai fi rtece:sard punerea in int0rziere a Pri:statorului, fErd incuviinlarea ur"rrr"i instan{e
judecltoreqti gi fbrd a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitali prealabile. in aceusia
situalie llrestatorul nu este indreptSlit sd solic,ite niciun fel de daune sau alte sume pe care si-
ar consi,Cerrr indreptdjit sd le primeascd ca urmare a rezilierii contractului potrivit aceste;i
claluze.

1 1.5. Rezilierea cotttractului pentru motivele menlionate la art. 1 1.4 literele a) - h) se va notifica in
scris Prestatorului si va deveni efectiva in termen rje 30 zile lucrltoare de la data notificarii. La
momentul rezilierii contractului sau la primirea notific[rii in acest sens, prestatorul va lua mlsuri
imediate pentru finalizarea serviciilor in mod prompt qi orgarrizat astfel inc6t costurile aferente s[
fie minime.
11.6. Achizitorul va avea, pdni la data rezilierii, aceleaqi obligalii de platd prev6zute in contracrl,
inclusiv plata serviciilor prestate gi recep[ionate p6nd in acel rlornort.
I 1.7. In cazril rezilierii contractului din vina Prestatorului, ,A,chizitorul va stabili daunele pe care
trebui^e sd le suporte prestatorul gi/sau se vor retine din garan{ia de buni execulie.
1 1.8. In cazul inL cat:e nu se pot aplica prevederile art, 11.7. recuperarea dauneior se va face confornn
prevederilor legale in vigoare la acea data.
11.9. Achizitorul iqi rezetvd dreptul de a denun{a unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de
zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut 1.r prevlzlute la dataincheierii contractului ;ii
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga mdsurd incdt indeplinirea contractuluLi
respectiv ar fi contrard interesului public.
11.10. in cazul previzut la cliuza 11.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzltoarei pentru partea din contract indeprlinita p6n6 la data denunldrii unilaterale a
contractului .

11.11. Oprirea prestirii serviciilor de citre prestator conform art.9.l1 din prezentul contract ftr[
notificarea in prealabil a achizitorului, d[ dreptul acestuia din urmd de a reiilia contractul la data
aflirii motivelor, indiferent de modalitatea de aflare ir acestora. Contractul va inceta de plin drept, la
data aflirii motivelor. fdrd interven{ia instanlei gi fdrZialte formalitlli suplimentare.
11.12. - (l) Contractul inceteaza in urmatoarele conLditii:

a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor saru pentru neindeplinirea clauzelor

contractuale,
(2) Nerespectarea de catre una din parti a obligaturiilor prevazute in cadrul articolelor

6,7,9,70,11,13 si asumate prin prezentul contract, da dreptul partii lezate de a considera contractul
de servicii reziliat de drept in conditiile art. 1553 Cod civil -- PACTUL COMISORII/- si de a
pretinde plata de daune - interese

Clauze specilice

12. Garanfia de bunl execufie a contractului
12.1. Cuantumul gttran{iei de buna execu{ie este de lCl%o din pre{ul contractului, exclusiv T.V.A.,
respectiv ... lei. Garantia de buna executie va fi constituita la data incheierii contractului dar nu ma.i
tarziu de l5 zile de la data semnarii contractului.
12.2. Garanlia de bun[ execuJie se va constitui prin 'virarea sumei precizate in contul
RO75TREZ7025006XXX000l92 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral, in termen de maxin.r
15 zile de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia dr:
catre ambele palti.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garan(iei de bun6 execufie, in limitil
prejudiciului creat, dacd Prestatorul nu iqi indeplinegte nu igi executl, execut[ cu intdrziere sau
executd necorespunzdtor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de bund execulie, achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru Prestitorului,
precizdnd totodatS r>bligaliile care nu au fost respectate.
12.4. Achizitorul se oblign si restituie garan\ia de buni executie in cel mult 14 zile de la dat6
indeplinirii prestatiilor asumate, dac[ nu a ridicat pdnd la aceea data preten]ii asupra ei.
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12.5. Garanlia serviciilor/tehnica este distinctd de garanlia dr: bund execulie a contractului (dupa
caz).
12.6 Garan{ia de buni execu{ie se constituie de citre Prestator in scopul asigurlrii Achizitorului de
indeplinire cantitativf,, calitativi gi in perioada convenitd a contractului .

12.7 Garanlia astfel constituitd este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizit.r
in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii r;ontractului din rnotive imputabile
Prestatorului, precttm qi in cazul prejudiciilor produLse in pres,tarea serviciilor conform prezentului
contract' din vina Prestatorului, ori in alte situatii prevazute de lege. ln cazul in care prejudiciul
produs achizitorultli este mai mare decat cuantumul garantiei de buna exeoutie, prestatorul este
obligat sa-l despigubesca pe Achizitor integral gi intocrmai.
12.8. Achizitorul itre dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bun6 execulie, in limita
prejudiciului creat, dac6 Prestatorul nu igi exer:ut5, igi execut[ cu intarz,iere sau executd
necorespunz[tor obligatiile asumate prin prezentul conLtract . l\nterior emiterii unei pretentii asupra
garan{iei de bunl execulie, Achizitorul are oblig;afia de a notifica acest lucru prestatoruiui,
precizand totodatd obliga{iile care nu au fost respectaLte.

13. AIte responsabilitifi ale Prestatorului
13.1. Prestatoru,l are obligalia de a presta serviciile prevdzule in contract cu profesionalismul ;;ipromptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in confo;rmitate ", propun.rea s6 tehnic[ !;i
caietul de sarcinri.
13.2. Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarrea serviciilor, si asigure resursele umane,
materialele, instala!iile, echipamentele gi orice alte asernenea, fie de naturd provizgrie, fie definitivti,
cerute de contract, in mdsura in care necesitatea asigurErii aces;tora este previzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia ser,yiciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodatd, este r[spunzdtor at6t de siguranla tuturor operaliunil,cr gi melodelor de
prestare utilizate, clit gi de calificarea personalului fotosit pe toati durata contractului.
13.4. Prestatorul trebuie sd fie operator de date cu carcter personal qi sa respecte prevederile Legiii
67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caiacter personal qi libera
circula{ie a acestor date, art.19 gi art. 20, ale Ordirrului Avor:atului Poporului ni.SZtZOOZ privin,J
aprobarea cerinfelor minime de securitate a prelucrdrilor de date cu ciracter personal pretum ;,iprevederile Poljiticii de securitate a Direcliei Venituri Buget Local Sector 2 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal.

14. Recepfie, inspecfii gi teste
14.1. Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul cle a inspecta gi/sau testa serviciile pentru ia

verifica conformitatea lor cu specifica{iile din anexa/anexele la contract.
14.2 - (l) Inspeo{iile gi testirile la care vor fi supuse serviciile, cdt gi condiliile de trecere a recepliei
provizorii gi a receptiei finale (calitative) sunt descriselin anexa./anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obliga{ia de a notifica, in scris;, prestatorului identiiatea reprezentantilor si.i
imputerniciti pentrr.r efectuarea recepliei, testelor qi irrspectiilor,
14.3 - Inspecliile gi testele din cadrul recep{iei provizorii gi recr;pliei finale (calitative) se vor face lia
destinatia finald a serviciilor.
(se precizeazd destinalia finald a serviciilor)
14.4 -Dacd vrettnul din serviciile inspectate sau testa.te nu corespunde specificaliilor, achizitorulans
dreptul sd il respingd, iar prestatorul fhrd a modifica pre{ul conl.ractului are obligatia:
a) de a remedia sen,iciile refuzate; sau
b) de a face toate modificlrile necesare pentru ca serrziciile sd corespundi specificatiilor lor tehnice.
14.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta. testa gi, dac[ este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amdnat datoritd faptului cI serviciile au fost iinspectate gi testate de prestator, cu sau fdrii
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrlrii ercestora la destinalia finala.
14.6 - Prevederile clauzelor 14.1-14.4 nu iI vor absolvipe presrlator de obligatia asumdrii garanJiilor
sau altor obligalii prevlzute in contract.

15. incepere, finalizare, intArzieri, sistare
15.1. (l) Prestatonll are obligalia de a incepe presteze serviciilor in conformitate cu prezentul
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contract.
(2) in cazul in care Prestatorul suferi intdrzieri gi/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate aclnizitorului, p64ile vor stabili de comun acord:

o) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
b) totalul cheltuielilor aferente , dacd este cazul, care se vor adduga la prelul contractului.

15.2. (1) Serviciile prestate inbaza contractului trebuie prestate in termenul convenit de pdrfi.
(2) In cazul in care exista :

o) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazl Prestatorului; sau
b) alte cirr:umstante neobignuite, susceptibile de a surveni astfel dec6t prin incdlcarea

contractului de Prestator, Prestatorul este indrept[{it si solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acesteia, iar atunci pi(ile vor revizui, de comun
acord, Frerioada de prestare gi vor semna un act adi{ional, fdrd a fi al'ectate prevederile

^ 
referitoa.re la prelul contractului.

15.3. In afara cazului in care achizitorul este de scorrC cu o prelungire a termenului de prestare a
serviciilor, orice intdrziere in indeplinirea contractrului dd dreptul achizitorului de a solicila
penalit6li PrestaLtorului.
15.4. Prezentul contract inceteazd de plin drept:

o. la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, sau dupd ultimul
de prelungire srrabilit;

termen prevdzut in acordtrl

b. la o datd anterioard celei pentru care a fost incheiart, prin acordul de voinla a pA(ilor
contractante;

c. prin denunlare unilateralf,, conform art.ll.9;
d. in caz de fo(6 major6, conform art. 25.5

16. Prestarea qi documentele care insofesc serviciile
16.1. Prestatorul are obliga{ia de presta serviciile precizate la destinaliile indicate de achizitor
respect6nd:

* datele diLn graficul de prestare
16.2- (l) La expedierea serviciilor, prestatorul are obligrnJia de a comunica, in scris, atiit
achizitorului, ciit gi, dupd caz, societ[tii de asigur6ri datele de expediere, numirul contractului,
descrierea serviciilor, cantitatea, locul de incircare qi locul de desc[rcare.

(2) Prestatorul va transmite achizitorului dosumentele care insolesc serviciile, Factura
FiscalS, rapoafte. orice alte documente care tac dovar.la ir-rdeplinirii serviciilor.
16.3- Certificarea de cdtre achizitor a faptului cd serviciile au fost prestate pa(ial sau total se face
dupd instalare qi dupd receplie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de prestator pentru prestare.
16.4 in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intdrziere in indeplinirea contractului dI dreptul Achiiitorulri de a solicita Prestatorului
penalitili, conform prevederilor art. 1 L 1.

16.5. Prestarea serviciilor se considerl incheiatd in rnomentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de recep!ie a serviciilor.

17. Asigurf,ri
17.1. Prestatorul are obligalia de a asigura complet serviciile prestate prin contract, in func{ie de
termenul comercial de prestare convenit

18. Sen'icii
I8.1. Pe l6ngd prcsteze efectiv[ a serviciilor, prestatorul are obligafia de a presta gi serviciile
accesorii furnizdrii serviciilor, fbr[ a modifica pre(ul contractului.
18.2.- Prestatorul are obligalia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenitd, cu condilia
ca aceste servicii s[ nu elibereze prestatorul de nicio obligalie rle garanlie asumat[ prin contract.
18.3 Prestatorul are obligalia, ca la solicitarea s,;risd a a<>hizitorului, sI pdstreze in custodie
serviciile comandate, pdn6 la o datl ce ii va fi c,omunicatd. ulterior, ftrI ca aceastl actiune si
modifice pre(ul contractului.

19. Perioada de garanfie acordatl serviciilor
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19.1. Prestatorul are obligalia de a garanta serviciile prrestate prin contract.
19.2 - (l) Perioada de garanlie acordati serviciilor de cltre prestator este cea declarata in
propunerea tehrric6.
19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, c,rice plangere sau
reclama{ie ce apare in conformitate cu aceastd garanlie.
19.4 - La primirea unei astfel de notificlri, prestatorul rare obligalia de a remedia situalia in perioad6
convenit6. fbrd r;osluri suplimentare pentru achizitor. Serviciile care, in timpul perioadei de garanfie,
le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o noud perioadl de garantie care clecurge de la data
inlocuirii produsului.
19.5 - DacS prestatorul, dupd ce a fost ingtiinfat, nu reugegte sd remedieze defectul in perioad6
convenitd, achj.zitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul qi pe cireltuiala
prestatorului gi fbrd a aduce niciun prejudiciu oric6ror alte drepturi pe care achizitoiul le poate avea
fa{i de prestator prin contract.

20. Ajustarea prefului contractului
20.1 - Pentru serviciile prestate. pl[{ile datorate
propunerea financiirri, anexd la contract.

de achizitor prestatorului sunt cele declarate in

20,2 - Prelul contractului nu se ajusteazd.Prelul este cel stabilit din oferta financiara gi exprimatin
lei la data intocrnirii contractului.

21. Amendamente
21.1. Pd(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi previzute la data incheieriii
contractului. Contractul de prestare se poate prelungi numai cu acordul p64i1or pe o perioad6
determinatd in conlbrmitate cu legisla{ia in vigoare.

22. Subr:ontractanfi
22.l.Prestatorul are obligalia, in cazul in care pa(i din contract le subcontracteazd, de a incheia
contracte cu suLbcontractanlii desemnali, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu
achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului achizitorului.
22.2. - (l)Prestatorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractan{ii desemnali, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de
achizitor.

(2) Listra subcontractanlilor, cu datele de recunoaqtere ale acestora, cdt gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.3. (l) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor faJ[ de achizitor de modul in care indeplineqte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzdtor fa15 de Prestator de modul in care i;ii
indeplinegte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dac6 aceqtia nu i;ri
indeplinesc partea lor din contract.
22.4. PrestatoruI poate schimba oricare subcontractant .numai daci acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract. Schinrbarea subcontractantului nu va schimba preful contractului gi va fi notificatl
achizitorului.
22.5. Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea contractelor
fata de achizitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a serviciilor prestate de
subcontractantii despre a caror existenta anterioara incheierii contractului nu a fost incunostiintart
achizitorul sau pelltru serviciile prestate de subcontractanti pentru care achizitorul nu si-a dart
acordul, ulterior incheierii contractului.

23. intArzieri in indeplinirea contractului
23.1. PrestatoruI are obligalia de a indeplini contractul de prestare in perioada/perioadele inscrise in
graficul de preslare si la art. 6.
23.2.Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd graficul de prestare sau d,e
prestare a serviciilor, acesta are obligalia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea
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datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul pa(ilor, prin arlt
adilional.
23.3. in afara oazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulir;,
orice intdrziere itt indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penatiiali
Prestatorului.

24. Cesiunca
24.1. Prestatorul se obligr sd nu transfere obligaliile asumate prin contract.
24.2. Prestatorul se obligd sd nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil
expres al achizitorului.

25. For!:a nrajorl
25.1. Fo(a majord este constatati de o autoritate competentd.
25.2. Forta mrljor[ exonereaz6 p6dle contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta ac!,ioneazd
25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar fbr6 a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parfilor p6n6 la aparilia acesteia.
25.4. Partea contractantd care invocS fo(a majord are obligali ev de a notifica celeilalte p6(i, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitari i consec inlelor.
25.5. Dacd fo(a majord actioneazi sau se estimeazf, cd va actiona o perioadd mai mare de 15 zil*,
fiecare parte va avera dreptul sd notifice celeilalte pd(iincetarea de plin drept a prezentului contract,
fdrd cd vreuna dtin pi(i sd poat6 pretinde celeilarte daune-interese.

26. Solufionarea litigiilor
26.1. Achizitorul $i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturi cu
indeplinirea contraotului.
26-2. Dacd,, dupi l5 de zile de la inceperea acestor tratative, ar;hizitorul gi prestatorul nu reugesc si
rezolve in mod amiabil o divergen{d contractuali, fiecare poatr: solicita ca disputa sd se solulioneze
de cdtre instantele judecltoregti din Romdnia.

27 . Limbd, care guver neazil contractul
27.1. Limbd care guverneaz[ contractul este limba romdnd.

28. Comuniciri
28.1. (l) Orice contunicare intre p6rfi, referitoare la indeplinirr:a prezentului contract, trebuie sI fie
transmisf, in scris.
(2) Orice documettt scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii c6t qi in momentuLl
primirii.
28.2. Comuniclrile intre pd(i se pot face gi prin teleflcn, fax sau e-mail cu condilia confirm6rii i.n
scris a primirii comunicdrii.

29. Legea a plicabill contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Pa4ile au in(eles sd incheie azi .............. prezentul contract in doui exemplare, c6te unul pentru
fiecare parte.

Achizitor,
Direcfia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv ,

Prestator,
SC SRL

Director General,
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