
Contract (clauze obligatorii, specifice - draft)

1. preambur nr'-data-

in temeiul legii9S/2016 privind Achizitiile publice,
intre
Autoritatea contractant5, Direc(ia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. G6rii Obor nr10, Sector 2, telefon 252.84.09/fax 252.84.12 ,cod fiscal 13811802 cont trezorerie
RO09TRE224A510103200130X Trezoreria Sector 2 reprezentat[ prin Director Executiv si
Director Executiv Adjunct, in calitate de achizitor, pe de gi

denumire
sediu

operratorul economic
adresa

telefon/fax num6r deinmatriculare cod fiscal cont (trezorerie, banci)
reprezentat prin

conducdtorului)r,ili;:::: :::::::::: :::::::: :: :::: :: :::::: '(denumirea

in calitate de prestator, pe de alt6 parte.

^ 2. Definifii
2.l.rn prezentul contract urmltorii termeni vor fi interpreta{i astfel:

o. contract - reprezinti prezentul contract gi toate Anexele sale.
b. achizitor 9i prestator - p6(ile contractante), aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. preful contractului - pretul pldtibil Prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integral[ gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;d. produse - erchipamentele, maqinile, utilajele, orice alte bunuii, cuprinse in anexa/anexele la
prezenturl contract, pe care Prestatorul se oblig6, prin contract, s[ le presteze achizitorului;

e. servicii - servicii aferente livrdrii serviciilor, respectiv activiiali legate de presteze
serviciil'cr' cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in fi.rnc1iune, asistenla
tehnici lin perioada de garanlie, gi orice alte asemenea obligalii care revin prestatorului prin
contract;

f. destina(ie finali - locul unde Prestatorul are obliga{ia de a furniza echipamentele;
s. termenii comerciali de prestare vor fi interprea{i conform INCOTERMS 2000 - Camera

Interna{ional6 de Come( (ClC).
h. forfa majorl - un eveniment mai presus de oontrolul pirfilor, care nu se datoreaz6 gregelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi ca-re iace
imposibiilS prestarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rizboaie, revolulii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii
apdrute 0a urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunJiativa.
Nu este considerat fo4a majorl un eveniment esemenea celor de mai sus care, fhr[ a crea o
imposibilitate de prestare, face extrem de costisitoare prestarea obligaliilor uneia din p6(i;i. zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

^ 3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include formd de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul .'zi"s€tu oozile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specific6 in mocl diferit.

CIauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se oblig[ sd presteze serviciile de cura]enie in sediile DVBL Sector 2, in perioada g
luni qi in confcrrmitate cu propunerea tehnicd gi financiar[, anexata prezentului coniract qi cu
obligatiile asumate prin acesta.
4.2. Achizitorul se obligd sd achiziJioneze. respectiv s[ cumpere qi s6 pllteascl preiul convenit in
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prezentul contr;act pentru serviciile previzute in caietul de sarcini. anex[ la contract.

5. Preful contractului
5.1. Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pl5tibil prestatorului de cltre achizitor,
respectiv pre{ul serviciilor prestate gi al accesoriilor prestate, este de .. lei, , la care se adaugd
TVA in suma de ............Iei.
5.2 Prelul rdmane l'erm pe toat[ perioada deruldrii conlractului.

6. Durata contractului
6.1. Prezentul r:ont.ract incepe de la data de 

-__ 

p6n6 la data de _, cu drept de
prelungire, funr:lie de finan{are, cu maxim 4 luniin anul urm[tor.
6.2. Prezentul contract inceteaz[ s6 producl efecte la data de ............. sau dupd ultimul
termen prevdzut in acordul de prelungire, conform legii.
6.3 Prezentul c'cntt'act poate inceta dacd nu sunt respectate clauzele contractuale, dup[ ce s-a ftcut
dovada neindep,liniri i contractului.
6.4 Partea care doregte incetarea contractului, dupi ce a facut dovada neindeplinirii clauzelor
contractuale, anuntra cealalti parte cu cel putin _zile inainte.
6.5 contractul procluce efecte pana la data expirarii garantiei serviciilor

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupl semnarea contractului de c6tre ambele p6ti $i dupa
constituirea garanliei de bund execulie, la data de ......

8. Documentele contractului
8.1. Documentejle contractului sunt:. ordinul ,1e incepere al contractului (dup6 caz). anexele la prezentul contract;

. oferta tehnicd gi finaciari;

. garanlia de bund execu{ie;

. documentalia de atribuire gi caietul de sarcini. graficul de prestare

' actele adilionale, daci p[(ile vor semna astfel cle documente, in timpul deruldrii contractului
' lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dacd,esie cazul.
' angajantentul ferm de suslinere din partea uruti terl, dacd este cazul.

(se enumerd, dupd caz, toate documentele pe care pdrlile inleleg sd le considere ca fiind parte
int e r gr ant d a c o ntr ac tul u i)

9. Obliga(iile principale ale Prestatorului
9.1. Prestatorul se oblign sd presteze serviciile la standardele qi/sau performanlele prezentate in
propunerea tehnic6, anexi la contract.
9.2. Prestatorul se obligl si presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare/prestare
prezentat in propunerea tehnic6, anexl la contract.
9.3. Prestatorului ii revin toate obligatiile ce rezulta din caietul de sarcini anexa a prezentului
contractul, ce face parte integrantd din contract, chiar clacd acestea nu sunt previzute in mod expres
in contract.
9.4. Prestatorul se obliga s[ desp[gubeascr achizitorul limpotriva oricrror:

i. reclamalii ,si acfiuni in justilie, ce rezult[ din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legdturl cu echipamentele prestate, gi

ii. daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturi, aferente, cu excep{ia situaliei in
care o astfel de inc6lcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cltre
achizitor.

9.5. Prestatorul se obligd sd emitd gi sI inregistreze la sediul achizitorului facturile reprezent6nd
pretul convenit 1in prezentul contract pentru serviciile prestate gi receptionate.

10. Obligafiile principate ale achizitorului
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10.1. Achizitorul se obligd si receptioneze serviciile prestate in termenul convenit, dac6 corespund
standardelor de pet'formanfi gi calitate astfel cum au fcrst mentionate in propunerea tehnicd.
10.2. Achizitorul se obliga sd plSteasc[ pre{ul con,renit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

10.3. Achizitorul se gbligA s[ plSteasci pre{ul serviciilor citre prestator in termenul legal prev6zut
in ORDONAN'IA DE URGENTA nr. 34 din l1 aprilie 2009 cu privire la rectilicarea bugetara pe
anul 2009 si reglenrentarea unor masuri financiar-fis cale, art.36, rispectiv perioada 24-31 afiecirei
luni dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice asa cum este prev6zui in LIIGEA nr. 72/2013
privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de
bani rezultand din (lontracte incheiate intre profesionisti si intre aceitia si autoiitati contractante, art.
6 alin.1., inbaza facturilor,
Pl6!ile in valuti se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
10.4. Dacd achLizitorul nu onoreazl facturile in termen Oe 1O de zile de la expirarea perioadei
convenite la alin. 10.3, atunci Prestatorul are dreptul de a sista presteze serviciilor printr-o notificare
prealabilS transmis6 achizitorului. Imediat dup[ ce achizitorul igi onoreazd obligaliile, prestatorul va
relua presteze s,orviciilor in cel mai scurt timp posibil (maxim 24 de orc)

^ 
11. sancfi,ni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor

I 1.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestalorul nu--gi 
"re"ut[ 

obliga]iile asumate prin
contract , atunc.i achizitorul are dreptul de a percepe penalit[1i de intdrziere in urmitoarele situalii:

a) pentru'intdrzieri in prestarea serviciilor, un cuantum de 0,1% din valoarea totala a
contractului pentru fiecare zi de intdrziere, pdnd la momentul la care prestatorul efectueazd
serviciil,l, cu aplicarea prevederilor art.|6.4;

b) pentru neconformit6ti in prestarea serviciilor, avAnd in vedere cerin{ele/specificaJiile
precizatr: in Caietul de sarcini, un cuantum de A,l%o din valoarea total[ a contractului pentru
fiecare ir.i de intdrziere calculatd p6nd la presrtarea serviciilor la standardele asumate prin
propunerea tehnic[;

11.2. In cazul in ctare achizitorul nu onoreazi facturile in termenul prevdzut la art. 18.2, atunci
prestatorul are rJreptul de a deduce acestuia ca penalitali o suma echivalenta cu o cota procentuala
de 0,1%olzi din plata neefectuata.
11.3. Nerespectarea,cbligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil gi repetat, di dreptul pa(ii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a
pretinde plata d,: daune-interese.
11.4. Prezentul cotttract se reziliaz\, unilateral, la dispozitia Achizitorului, fErI a mai fi necesard
punerea ?n int6rziere a prestatorului, fbr[ incuviin]area vreunei instan{e judecitoreqti in urm[toarele
cazuti'.

a) prestatorul se aflf, in procedura insolvenlei, dispusa de c6tre instanta, printr-o sentinld
irevocab,il5, potrivit Legii nr. 8512006 privind procedura insolven{ei, cu modificarile gi
completririle ulterioare,. in acest caz, Prestato.rl are dreptul de a pietinde numai plata
coresputtzltoare pentru partea din contractul indeplinita pdna la data denun(Irii unilaterile a
contractului ;

b) prestatorul nu igi indeplinegte obligaliile de prestare a serviciilor in conformitate cu
prevederile art. 16.4 gi achizitorul nu transmite notificare scris[ Prestatorului cd poate
continua prestarea serviciilor cu calculul de penalitdli prevdzut la art. ll. l, lit. a);

c) prestatorul nu igi indeplinegte obligaliile contractuale asumate, degi a fost notificat de
Achizitor, I'restatorul primind trei notificiri consecutive prin care i se aduce la cunoqtintd
faptul cI nu gi-a executat sau iqi executl in mod necorespunzitor oricare din obligaliile caie
ii revin;

d) prestatorul tr lbst condamnat pentru o infractiun.e in legdturd cu exercitarea profesiei printr-o
hot[rdre j udec6toreascd defi nitiv6;

e) prestatorul se afl[ in culp[ profesionali gravd ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probl
de catre Achizitor;

0 are loc,lrice modificare organizalionald, care implici o schimbare cu privire la persoana
juridic6, natura sau controlul Prestatorului, cu exceplia situafiei in care uie*.nea modific6ri
sunt inregistrate intr-un act adilional la contractul de servicii;

g) aparilia oricirei alte incapacitali legale care s5 impiedice executarea contractului de servicii;
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h) in caz de neexecutare culpabild din vina prestatorului a obliga{iilor prev[zute la art. 9 gi art.
13, atunci c0nd cuantumul penalitdtilor de intirziere este mai mare de l0% din pre(ul
contractului " Achizitorul este indreptSlit si considere contractul desfiin{at de drept, h.j u
mai fi ooc3S&rd punerea in intdrziere a Prestatorului, fdr6 incuviintarea vreunei instante
judecitoreqti 9i fbrn a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitl(iprealabile. in u..uria
situalie Prestatorul nu este indrepti{it si solicite niciun fel de daune suu atte sume pe care s-
ar consj.dera indreptilit s[ le primeasci ca unnare a rezilierii contractului potrivit acestei
clatze.

I 1.5. Reziliereet contractului pentru motivele menlionate la art. I 1.4 literele a) - h) se va notifica in
scris PrestatoruLlui si va deveni efectiva in termen der 30 zile lucrltoare de'la,Jata notificarii. La
momentul rezilierii contractului sau la primirea notificdrii in acest sens, prestatorul va lua mlsuri
imediate pentru ftnalizarea serviciilor in mod prompt gi organizat astfel inc6t costurile aferente s6
fie minime.
11.6. Achizitorul va avea, pdnd la data rezilierii, aceleaqi obligalii de plat6 prevazute in contract,
inclusiv plata s:rviciilor prestate gi receplionate p6n6 irr aiel moment.
1 1.7. In cazul rezilierii contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care

lr:b^ri". 
sr le suporte prestatorul qi/sau se vor retine din garanlia de bunr executie.

I 1 .8. In cazul in care nu se pot aplica prevederile art. I I .7. recuperarea dauneior se va face conform
prevederilor lep;ale in vigoare la acea data.
1 1.9' Achiziton:l i;;i rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de
zile de la aparil;ia ttnor circumstanle care nu au putut fr prevdzute la data incheierii contractului gi
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga mdsuri incdt indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrard interesului public.
11.10. in cazurl prev[zut la clauza 11.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita pdnl la data denun!6rii unilaterale a
contractului .

1 1. I 1. Oprirea prestdrii serviciilor de cdtre prestator conform art. 9.1 1 din prezentul contract fdrd
notificarea in prealabil a achizitorului, dd dreptul acerstuia din urmd de a rezilia contractul la data
afldrii motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin drept, la
data afldrii motiivelor, fdrd intervenlia instanfei gi fErd alte formalitlii suplimentare.
I 1.12. - (1) Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:

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

contractuale,
(2) N'erespectarea de catre una din parti a obligatiilor prevazute in cadrul articolelor

4,5,6,7,8,9,70,11,12.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27 si asumate prin prezentul contract, da
dreptul partlilezate de a considera contractul reziliat de drept in conditiile art. 1553 Cod civil -PACTUL coMISoRI{/- si de a pretinde plata de daune - interese.

Clauze specifice

12. Garan(ia de bunfl execufie a contractului
12.1. Cuantumul garanliei de buna execu{ie este de l0%o din prelul contractului, exclusiv T.V.A.,
respectiv ... lei. Garantia de buna executie va fi constituita la data semnlrii contractului dar nu mai
tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului.
12.2. Garanlia de bun[ executie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TREZ7025006XXX000l92 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral, in termen de maxim
l5 zile de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de
catre ambele parti.
12.3. Achizitorul ttre dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bunf, execu(ie, in limita
prejudiciului creat, dac[ Prestatorul nu igi indepline$te nu iqi executd, executd cu int6rziere sau
executd necorespunziitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii
asupra garantiei de bund execufie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestitorului.
precizdnd totodatd obligaliile care nu au fost respectate,
12.4. Achizitorul se obligl si restituie garanlia de br^rnd executie in cel mult 14 zile de la data
indeplinirii prestatiilor asumate, dacd nu a ridicat pdnd la aceea data pretenlii asupra ei.
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12.5. Garanlia senviciilor/tehnica este distincti de garan(ia de bund execulie a contractului (dupa
caz).
12.6 Gatan\ia cle bund execulie se constituie de cdtre Frestator in scopul asigurdrii Aohizitorului de
indeplinire cantitativd, calitativr gi in perioada conveni.ti a contractului .

12.7.in cazul ltMM-urilor, procentul de l0o/o va fi redus cu 50 Yo conform Legii nr. 346/2004 cu
modificdrile gi,:onrpletlrile ulterioare.
12.8 Garantia astfel constituitl este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor
in executarea pre:lentului contract sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Prestatorului, precum gi in cazul prejudiciilor produse in prestarea serviciilor conform pre)entului
contract, din vina Prestatorului, ori in alte situatii prevazute de lege. in cazul in care prejudiciul
produs achizitc'rului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, prestatorul este
obligat sa-l despdgubesca pe Achizitor integral qi intocmai.
12.9. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanJiei de bun[ executie, in Iimita
prejudiciului creal;, daci Prestatorul nu igi execut6, igi execut6 cu intdrziere sau executi
necorespunz[tor obliga]iile asumate prin prezentul contract . Anterior emiterii unei pretentii asupra
garanliei de bun[ executie, Achizitorul are obliga{ia de a notifica acest lucru prestatoruiui,
precizAnd totodatI obligatiile care nu au fost respectate.

13. Alte responsabilitlfi ale prestatorului
13.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prev[zute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cu'venite angajamentului asumat qi in conformitate ", proprn.rea s6 tehnica gi
caietul de sarcini.
13.2. Prestatorr:l se obligi sd supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,
materialele, inst.alaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natur6 privizorie, fie definitiv[,
cerute de contretct, in mbsura in care necesitatea asigurlrii acestora este prevdzutd in contract sau se
poate deduce in mc,d rezonabil din contract.
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru exec;utia serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. 'fotodatS, este rdspunzdtor atdt de siguran{a tuturor operatiunilor gi melodelor de
prestare utilizate, crit qi de calificarea personalului folo:sit pe toatd durataconiractului.
13.4. Prestatorul trebuie sd fie operator de date cu carctei personal gi sa respecte prevederile Legii
67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrirea datelor cu caiacter personal qi libera
circulafie a acestor clate, art.19 gi art. 20, ale Ordinului Avocatului Poporului ni.SZtZOOZ privind
aprobarea cerinlelor minime de securitate a prelucrdrilor de date cu caracter personal pretum qi
prevederile Politicii de securitate a Direcliei Venituri Buget Local Sector 2 privind pielucrarea
datelor cu caracter personal.

14. Recr:pfie, inspecfii gi teste
14.1. Achizitorul sau reprezentantul s[u are dreptul de a inspecta gi/sau testa serviciile pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaliile din anexa/anexele la contract.
14.2 - (1) Inspecliile gi testdrile la care vor fi supuse serviciile, cAt gi conditiile de trecere a recep(iei
provizorii gi a receptiei finale (calitative) sunt descrise'in anexa./anexele la irezentul contract.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris. prestatorului identiiatea reprezentanlilor sii
imputerniciti pentnr efectuarea recepJiei, testelor gi inspectiilor.
14.3 - Inspecliile qi tes.tele din cadrul recepliei provizorii gi recepliei finale (calitative) se vor face la
destinalia finald a serviciilor.
SEDIILE DVBL
14.4 -Daci' vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor, achizitorul are
dreptul s[ iI respingd. iar prestatorul liri a modifica pretul contractului ire obligalia:
a) de a remedia serviciile refuzate; sau
b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca serviciile si corespund[ specificatiilor lor tehnice"
14.5 - Dreptul aLchizitorului de a inspecta, testa qi, dacd este necesi., de a respingl n, uu fi limitat
sau amdnat datoritd faptului ci serviciile au fost inspectate gi testate de piestator, cu sau ftr6
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livr6rii aiestora la destinalia finala.
14.6 - Prevederile clauzelor 14.1-14.4 nu il vor absolvi pe prestator de obligalia asum[rii garanliilor
sau altor obligalii prev6zute in contract.
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(2) in cazul irr care Prestatorul suferl int6rzieri gi/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, pd4ile vor stabili de comun u.o.d,

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

15.?. (l) Serviciile prestate inbaza contractului trebuie prestate in termenul convenit de pdrfi.
(2)Incazul in care exista:

o) orice m,ttive de int6rziere, ce nu se datoreazd prestatorului; sau
b) alte circunlstanle neobignuite, susceptibile de a surveni astfel decdt prin inc6lcarea

contraclului de Prestator, Prestatorul este indreptdtit sd solicite prelungirea perioadei de
prestare a srerviciilor sau a oricdrei faze a acesteia, iar atunci p64ile vorievizui, de comun
acord, peri'cada de prestare gi vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile
referitoare la prelul contractului.

15.3. in afara <:azttin,i in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a
serviciilor, orir:e intdrziere in indeplinirea contractului da- dreptlul achizitorului de a solicita
penalitSli Prestatorului.
15.4. Prezentul conLtract inceteazd de plin drept:

o. la expirrlreti duratei pentru care a fost incheiat, sau dupd ultimul termen prev[zut in acordul
de prelungire stabilit;

15. incr:pene, finalizare, intflrzieri, sistare
15.1. (l) Prestatorul are obliga{ia de a incepe presl;eze serviciilor in conformitate
contract.

b. la o datd anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul
contractante;

c. prin denunlare unilaterald, conform art. 11.9;
d. in caz drl for(d majori, conform art. 25.5

16. Prestat'ea gi documentele care insofesc serviciile

cu prezentul

de voin{i a pftilor

16.1. Prestatorul are obligalia de presta serviciile precizate la destinatiile indicate de achizitor
respect6nd:

{. datele din graficul de prestare
16-2- (1) La expedierea serviciilor, prestatorul are obligafia de a comunica, in scris, at6t
achizitorului, cdt 9i, dupd caz, societ6lii de asigurdri datele de expediere, num6iul contractului,
descrierea serviciilor, cantitatea, locul de incircare gi locul de descrrcare.

(2) Prestatorul va transmite achizitorului documentele care insotesc serviciile, Factura
Fiscald, rapoarle. orice alte documente care lac dovacla indeplinirii serviciiloi.
16.3- Certificarea de cdtre achizitor a faptului cI serviciile au fost prestate pa(ial sau total se face
dup[ instalare qi dupd receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de prestator pentru prestare.
16.4 In afara cazttlui in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice int6rziere in indeplinirea contractului di dreptul Achiiitorutui Ae a solicita prestatorului
penalitdli, conform prevederilor art. I l. I .

16.5. Prestarea serviciilor se consider[ incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receplie a serviciilor.

17. Asigurdri
17.1. Prestatorul at'e obliga(ia de a asigura complet serviciile prestate prin contract, in funclie de
termenul comercial de prestare convenit

18. Senicii
18.1. Pe l6ng[ presteze efectivd a serviciilor, prestatorul are obligalia de a presta qi serviciile
accesorii furniziirii serviciilor, f6r6 a modifica preJul contractului
18.2.- Prestatoml are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit6, cu condilia
ca aceste servicii sd nu elibereze prestatorul de nicio obliga{ie de garantie asumat[ prin contract.
18.3 Prestatorul are obligalia, ca la solicitarea scrisd a achiiitorului, sd p6stieze in custodie
serviciile comandate, pdnl la o dat6 ce ii va fi comunicatl ulterior, ftra ca aceastl acJiune s6
modifi ce prelul contractului.
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19. Perioa,cla de garanfie acordati serviciilor
19.1. Prestatorul ane obligalia de a garanta serviciile prestate prin contract.l9'2 - (l) PerioaLda de garan(ie acordati serviciilor de catre prestator este cea declaratr inpropunerea tehnicii.
19'3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, orice pldngere saureclamatie ce apare in conformitate cu aceastd garanlie.
19'4 - La primirea unei astfel de notificdri, prestatorul are obliga{ia de a remedia situa{ia in perioad'
convenita, lird costuri suplimentare pentru achizitor. Serviciile care, in timpul perioadei de garan{ie,le inlocuiesc pe cole defecte benefiiiazd de o nour perioada de garantie care decurge de la datainlocuirii produLsul ui.
19'5 - Daci prestatorul, dupd ce a fost inqtiintat, nu reugeqte s6 remedieze defectul in perioadaconvenita, achizit'rrul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscut !i pe cheltuialaprestatorului 9i fdrii a aduce niciun prejudiciu oricdror alte drepturi pe care achizitorul le poate aveafala de prestator prin contract.

20. Ajustal.ea prefului contractului
20.1 - Pentru serviciile prestate, phtile datorate de achizitor
propunerea fina.nciierd, anexd la contract.
20'2 - Pre{ul contritctului nu se ajusteazd.Pre[uleste cel stabilit din oferta financiar[ gi exprimat inlei la data intocmirii contractului.

21. Amr:nd,amente
21'1' Pd(ile contritctante.au dreptul. pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in iazul apariliei unoi circumstanle care lezeazdinteresele comerciille legitime ale acestora qi care nu uu putut fi prevrzute la data incheierii
contractului. Contractul de prestare se poate prelungi nurui cu acordul partir"i pe o perioadi
determinatd in oonlbrmitate cu legislalia in vigoare.

22. Subr:ontractanfi
22'l' Prestatorul ale obligafia, in cazul in care p6(i din contract le subcontracteazd,, de a incheiacontracte cu suLbcontractanlii desemnati, in aceleaqi condilii in care el a semnat contractul cuachizitorul si numal dupa obtinerea in prealabil a acordului achizitorului.
22'2' - (l)Prestatorul are obliga{ia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu srubcontractan{ii desemna}i, iub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata deachizitor.

(2) Listrl subcontractanlilor, cu datele de recunoaqtere ale acestora, c6t qi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22'3' (l) Preslatorul este pe deplin rdspunzdtor fatd de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.

prestatorului sunt cele declarate in

de Prestator de rnodul in care igi
(2) Subcont,ractantul este pe deplin rdspunzdtor fald

indeplinegte partea sa din contract.
(3) Prestatot'ul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dac6 acegtia nu iqiindeplinesc partea lor din contract.

2-2'4' Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a irrdeplinit partea sadin contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prelul contractului qi va fi notificatd
achizitorului.
22'5' Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea contractelorfata de achizil:or, implicit nesubzistand nici obligatia de ptita a serviciilor prestate de
subcontractantii despre a caror existenta anterioara incheierii contractului nu a fost incunostiintat
achizitorul sau pentru serviciile prestate de subcontractanti pentru care achizitorul nu si-a datacordul, ulterior incheierii contractului.

23. intdrzieri in indeplinirea contractului
23'l' Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de prestare in perioada/perioadele inscrise ingraficul de prestare si la art. 6.
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23'2'Dacd pe paroursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecti graficul de prestare sau deprestare a serrziciilor, acesta are obligafia de a notifica, in timp util, ichizito*tri; modificareadatei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul pa(ilor, prin actadilional.
23'3' in afara ':aztiui in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie,orice intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul a"hi"ito*lri de a solicita penalit[1i
Prestatorului.

24. Cesiunea
24.1. Prestatorul sc obligi si nu transfere obligaliile asumate prin contract.
24'2' Prestatorul se oblig[ s[ nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil
expres al achizj,torului.

25. Forfa majori
25.1. Fo(a majord este constatat[ de o autoritate competenti.
25'2' Fo\a major'6 exonereaz[ p[(ile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prinprezentul contract. pe toatd perioada in care aceasta aclioneaza.
25'3' Indeplinirea contractului va fi suspendatd in peiioada de acliune a fo(ei majore, dar fdrd, aprejudicia drepl.urile ce li se cuveneau parfilor pdni la aparilia acesteia.
25'4'Partea contractanti. care invocd fo(a.majord are obligatia de a notifica celeilalte p6r[i, imediat
9i in mod complet, producerea acesteia gi sa ia orice ma-suri care ii stau la dispozitie in vederealimit6rii consecinle lor.
25'5' Dacd fo(ra majord'ac[ioneazii sau se.estimeazdcd va acJiona o perioada mai mare de 15 zile,fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
fErd cd vreuna ctin pr(i si poatf, pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solufionarea litigiilor
26'l' Achizitorul gi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poaie ivi intre ei in cadrul sau in leg6tur6 cuindeplinirea contractului.
26'2' Dacd, dupr 15 d.e zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reuqesc s6rezolve in mod amiabil o divergenJd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s6 se solulioneze
de cdtre instanlele judecitoreqti din Rom6nia.

27 . Limbd, care guver neazd contractul
27.1, Limbd care guverneazd contractul este limba rom6n[.

28. Comuniclri
28'1' (l) orice comunicare intre p[r[i, referitoare Ia indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmis6 in scris.
(2) Orice documettt scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii c6t gi in momentulprimirii.
28'2' Comunicdrile intre p6(i se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirmdrii in
scris a primirii comunicdrii.

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

P[4ile au in{eles s[ incheie azi .............. prezentul contract in dou6 exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Achizitor,
Direcfia Venituri lluget Local Sector 2

Director Executiv,

Prestator,
SC SRL

Director General,
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