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

in temeiul legii 9812016 privind Achizitiile publice,
intre
Autoritatea contractant6, DirecJia Venituri Buget Local sector 2., adresa sediu Bd. Gdrii obor nr 10,Sector 2, telefon 252.84.091fax 252k4.12 ,cod fiscal 13g11g02 cont trezorerieRo09TREZ24A5l0l03200130x Trezoreria Sector 2 rcprezentatd prin Director Executiv CristianAtanasie Du(u si Director Executiv Adjunct Anton Steiner,in calitate di achizitor, pe de o parte
qi

denumire
rsediu

operatorul economic
adresa

telefon/fax numlr deinmatriculare cod fiscal cont (trezorerie, banc6)
reprezentat prin

conducitorului)il;ii;::::: ::::::::::::::::: :::: ::::: ::::::::::::il;;ii;;,;;;Gi;;;;;I3'#f,lIT*.

2. Definitii
in prezentul contract urmItorii termeni vor fi interpretati astfel:

a' contract -- contractual cu titlu oneros,asimilat, potrivit legii, actului administrative,
incheiat in scris intre unul sau mai multi opeiatori economicisi una ori mai multe autoritati
contractante ,care are ca obiect executia de lucrari ,fumrizare de produse sau prestare de servicii .b' Autoritate si Contractant - pd(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
prelul contractului - preful pldtibil prestatorului de cErtre achi:zitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului ;
servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului:
origine - locul unde produsele au fost realizat;, d;i;;;;. produsele sunt fabricate atunci c6nd
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord gi r:sentiala a componentelor rczultd,
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, piin caracteristicile sale cle baz6, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Origin.u p.odor.lor si fumi zarelor poate fi distinct6 de
nalionalitatea prestatorului.
destinaliefinald - locul unde prestatorul are obliga(ia cle a fumiza produsele;
termenii comerciali de livrare vor fi interpretali conform INCOTERMS 2000 - Camera
Internalionald de Come( (CIC).

i' forla maiord - un eveniment mai presus de controlul p[rfilor, care nu se datoreazd gregelii sauvinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care fa.e
irnposibilS executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii
aparute ca urnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv6 ci enunliativd. Nu
este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, frrf a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare ,executarea obligafiilor uneia din pa{i;j. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3'l In prezentul conttact, cu exceplia unei prevederi contrare,, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi vice versa, acolo unde aceit lucru este permir; de context.
3'2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calerndaristice daca nu se specific6 in
mod diferit.

c.

d.

e.

f.

ob'

h.



Cluuze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Contractantul se obligd sd presteze servicii. ......, in conformitate cu specificaliilecaietului de sarcini, oferta tehnica si oferta financiara anexate la contra.ct.4'2 - Autoritatea se obligd sd achizilioneze, respectiv s[ cumpere gi sd pl[teasci pre{ul convenit inprezentul contract.

5. Pre{ul contractului
5'1- Preful convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil contractantului de cdtre achizitor este celprecizat in propunerea financiard, parte integrantd din prezentril contrarlt.
5'2 - Pre{ul total al contractului este ferm, in lei gi nu se rnodifica. pe toata perioada de derulare a

conform propunerii financiare, rezultdnd valoarea total[ de ... ....... .. lei.
Costul aferent lunii decembrie 2018 urmeazd sd fie achitat din bugetul anului 2019.

6. Durata contractului
6'1 - Durata prezentului contract este de-8luni incepand cu data. de 02.05.201g, cu posibilitateaprelungirii cu maxim 4 luni in anul 2019 infuncfie de fonduril,e bugetare aprobate..

7. Executarea contractului
7.1 -. Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contraLct incep,e dupd semnarea contractului de
cdtre ambele pa(i qi constituirea garanfiei de bund execu(ie in conformitate cu art.l2.l.

8. Documentele contractului
8.1' Documentele contractului ce fac parte integranta din contract sunt:. anexele la prezentul contract;. propunerea, oferta tehnicd gi financiard;o garanfia de bund execufie;
. documenta{ia de atribuire gi caietul de sarcini;. graficul de prestare;

' actele adilionale, dacd pdrtile vor semna astfel de docurnente, inLtimpul derul6rii contractului;
' lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dar;d este cazul;
' angajamentul ferm de suslinere din partea unui te4, dac6 este cerzul.

9. Obliga{iile principale ale Contractantului
9 'l ' Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardel: gi/sau performan{ele prezentate in oferta
tehnicS.
9'2' Prestatorul se obligr sd presteze serviciile in conform.itate cu graficul de prestare prezentat in
oferta tehnicd.
9.3. Prestatorului ii revin toate obligaliile ce rezultd din cai,etul de sarcini, chiar daca acestea nu sunt
prevazute in mod expres in contract.
9.4. Prestatorul se obligd sd despdgubeasca Achizitorul impotriva orlcdror:
. 1) reclama{ii gi ac}iuni in justi}ie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materLlele, instalaliile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturd cu echipamentele achiz{ionate;

2) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orici natur5. aferente execut[rii prezentului
contract, cu excepfia situaliei in care o astfel de incdlcare re:zult[ din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cdtre Achizitor.
9'5' Prestatorul se obligd sd emita qi sd inregistreze la sediul Achizitorului facturile reprezent6nd
pre{ul convenit prin prezentul contract pentru serviciile prestate Ei recep}ionate, in perioada 01-07 a lunii
urmatoare prestdrii serviciilor.



9.6. Prestatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor despre
Achizitor, ale acestuia sau in legatura cu activitatea acestuia la caie are acces unnare a incheierii
prezentului conttact, incalcarea acestei obligatii fiind sanctionata conform legislatiei civile si penale
aplicabild, dupi caz.

10. Obliga{iile principale ale Achizitorului
10.1. Achizitorul se obligd sd receplioneze produsele la term,enul convenit.
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru produsele fumizate
qi serviciile prestate conform art.4.1din prezentul contract.
10.3. Achizitorul se obligd sd pldteascd prelul produselor cltre Furnizor in termenul. legal (Legea
nt.7212013) pebaza facturilor emise qi comunicate de Furnizor conform art.9.5. din prezentul contract.

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
1 1.1. In cazul in care, din vina sa, Prestatorul nu-qi executii obligaliile asumate prin contract, atunci
Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/sau percepe penalitdli de intarziere in cuanturn de 0, 1oZ
din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, p6n[ la momentul indeplinirii efective
a obligaliilor, pentru fiecare situalie de neindeplinire a ,obligaliilor in parte, apreciat6 conform
contractului gi documentelor acestuia, in urmdtoarele situalii:

a) pentru tntdrzieri in prestarea serviciilor, un cuantum de O,loh din valoarea totald a contractului
pentru fiecare zi de int6rziere, pdnd la momentul la care Pre:statorul presteazd, serviciile, cu aplicarea
prevederilor art.l6.4;

b) pentru neconformitali in prestarea serviciilor, avdnd in vedere cerinlele/specifica{iile precizate
in caietul de sarcini, un cuantum de 0,1o/o din valoarea totald a contractului pentru fiecare zi de
intdrziere calculatd p6nd la prestarea serviciilor la standardele asumate prin proprn"i"u tehnicd;

c) pentru nerespectarea si neaducerea la indeplinire la termen, a solicitarilor transmise in scris de
Achizitor conform prezentului contract, calculate pana la indeplinirea solicitarii in canza, pentru fiecare
solicitare nerezolvata la termen.
11.2. In cazul in care Achizitorul nu onoreaz6 facturile in termenul legal de platd atunci Prestatorul are
dreptul de a deduce acestuia ca penalitdli o suma echivalenta ou o cota procentuala de g,7o/olzi din plata
neefectuata.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, di dreptul pa\li lezate de a cere rezilierea prezentuluri contract si de a pretinde plata de daune-
interese.
11.4. Prezentul contract se reziliazd unilateral, la dispozitia Achizitorului, ftrd a mai fi necesard
punerea in intdrziere a Prestatorului, fbrd incuviin{area vreunei instanle judecdtoreqti in urmdtoarele
cazuri:

a) Prestatorul se afl6 in procedura insolvenlei, dispusa de cdtre instanta, printr-o sentinfd
irevocabild, potrivit Legii nr. 8512014 privind procedura insolvenlei. tn acest caz, Prestatorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pdnd la datadenunfarii
unilaterale a contractului ;

b) Prestatorul nu iqi indeplinegte obligaliile de furnizare a produselor
prevederile art. 16.4 qi Achizitorul nu transmite notificare scrisd Prestatorului
furnizarea produselor cu calculul de penalitali prevdzut laart. l 1.1, lit. a);

c) Prestatorul nu igi indeplineqte obliga(iile contractuale asumate, deqi a fost notificat de
Achizitor, Prestatorul primind o notificare prin care i se aduce la cunoqtinld faptul cd nu gi-a executat
sau igi executd in mod necorespunzdtor oricare din obligafiile care ii revin;

d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune inL legf,turd cu exercitarea profesiei printr-o
hotdr6re j udecdtoreascd defi nitivS;

e) Prestatorul se afl6 in culp[ profesionald grav[ ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probd
de catre Achizitor:;

f) are loc orice modificare organizalionald care implicd o schimbare cu privire la persoana
juridicd, natura sau controlul Prestatorului, cu exceplia situaliei in care asemenea modificdri sunt
inregistrate in conditiile legii si intr-un act adilional la contractul de servicii;

in conformitate cu
cE poate continua



g) apari{ia oricdrei alte incapacit6li legale care sd impiedice executarea contractului de servicii;
h) in caz de neexecutare culpabild dil vina Prestatorurlui a obligafiilor prevdzute la art. 9 gi art.13, atutrci cAnd cuantumul penalitalilor de intArziele este mai mare a.-ro'zJalr;il.,1 ;ri*.tutri,Achizitorul este indreptdfit sd considere contractul desfiin{at rle drept. lard amai fi necesara punerea inintdrziere a Prestatorului, fbrd incuviinlarea vreunei insianle judecatoregti qi ftrd a rnai fi necesaraindeplinirea vreuLnei formalitili prealabile. in aceastii situalii frestatorul nu Lste indrept6lit sa soliciteniciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indieptdlit sd le primeasc6 ca uffnare a rezilieriicontractului potrivit acestei clauze.

1 l '5' Rezilierea contractului pentru motivele men{ionate lat art. 1 1.4 literele a) - h) se va notifica inscris Prestatorului si va deveni efectiva in termen de 10 zile lucratoare de la d,ata notificarii. Lamomentul rezilierii contractului sau la primirea notific[rii in acest sens, prestatorul va lua m6suri
imediate pentru frnalizarea livrarii produselor si/sau serviciilor in mod prompt gi organi;zat astfel inc6t
costurile aferente si fie minime.
11'6' Achizitorul va avea, pdni la data rezilierii, aceleagi obligatii de plat6 prev6zute in contract,
lnclus^iv 

plata produselor furnizate qi recep(ionate p0nii in acel moment.
1 l '7' In cazul tez,ilierii contractului din vina Presiatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care trebuiesi le suporte Prestatorul qi/sau se vor refine din garanfia de buni execulie.
11'8' in cazul in care.ri, ,.pot aplica prevedirile art. 1L7. recuperarea daunelor se va. face conform
prevederilor lega,le in vigoare la acea data.
11'9' Achiziton-rl igi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii, in cel mult 10 dezile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevd:zute la data incheierii contractului gi care
conduc la modificatea clauzelor contractuale in aqa m,isurd incdt indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului public.
1 l ' 10. in cazul prevdzut la clauza 1 1.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita p6nd la <latadenunlarii unilaterale a contractului .
11 1J'Oprirea prestf,rii produselor de cdtre Fumizor conform art.7i.q ai1 prezentul contract frrd
notificarea in prealabil a Achizitorului, dd dreptul acerstuia din urmd de a reziliacontractu1 la d,ataaflIrii
motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acerstora. Contractul va inceta de plin drept, la d,ata
afl5rii motivelor, ftrI intervenlia instantei qi fErd alte fbrmalitdfi suplimentare.
1 I .12. Contractul inceteaza in urmatoarele conditii :

a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentrru neindeplini rea clauzelor contractuale,
Nerespectarea de_catre una din parti a obligatiilor prevazute in cadrul articolelor 4 --24,27 si 29

si asumate prin prezentul contract, da dreptul partii lezati de a considera contractul reziliat de drept in
conditiile art. 1553 Cod civil - pactul comisoriu - si de a pretirrde plata de 6aune - interese.

Clauze specific

12. Garan{ia de hunl execufie a contractului
l2'1 - Prestatatorul se obligd sd constituie garanlie de bund execu{ie a contractului in valoare de"_'.""'.":'.-: . lei, in termen de 5 zile lucratoare de la data r.*rrarii contractului de cdtre ambele
parft, valabild pe l.oata perioada derularii lui, in procent de 10 o/o dinvaloarea contractului fara TVA.l2'2' Garanlia de bund execulie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TRE27025006XXX000192 deschis la Trezoreria Seciomlui 2 integral sau prlntr-un instrument de
garantare emis in condiliile legii de o societate bancarir sau de o societatJde asigurdri, care devine anexd
la contract..
l2'3' Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garan{iei de bund executie, oricdnd pe
parcursul indeplirririi contractului, in limita prejudiciulul creat, in cazul in care prestatorul nu igi
indeplinegte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenfii asupra
garanfiei de buni execufie Achizitorul are obligalia de a not:ifica pretenfia at6t contractantului, c6t gi
emitentului instrumentului de garantare, preciz-dnd obligaliill 

"ur. 
nu au fost respectate, precum gi

4



modul de calcul al prejudiciului. in situa[ia execurldrii garan]iei de bun[ execufie, parfial sau total,Prestatorul are obligatril de a reintregii garan(ia in cauLzd raportat la restul rimas de executat.l2'4' Achizitorul se obligr sd restituie garanliade bund exec:ufie in cel mult 14 zile dela data furnizdriituturor produselor si expirarii termenului de garantie al acestora, dacd nu a ridicat pdn[ la acea datapretenlii asupra ei.
12'5' Garanlia tehnica este distinctd de garanlia de trun6 exe,oulie a contractului (dupa ca.z).12'6' Garanlia de bun[ executie se constituie de ciitre Prestator in scopul asigurrrii Achizitorului deindeplinire cantilativd, calitativd qi in perioada convenitd a contractului.
l2'7 ' in cazul in care prejudiciul produs Achizitorului estr: mai mare decat cuantumul garantiei debuna executie, Prestatorul este obligal sa-l despdgubersca pe A,shi2ilsr integral gi intocmai.

13. Alte responsabilitnfi ale prestatorului
13'1' Prestatoml are obligalia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul qipromptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu propunerea sa tehnicd si caietul desarcini.
13'2' Prestatorul:.: obliga sd supravegheze prerstarea sierviciilor, s6 asigure resursele umane,materialele, instalaliile, echipamentele qi oiice alL asemeneia, fie de natur6 provizorie, fie definitivd,cerute de contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii ercestora .ri. f."uarut[ in contract sau sepoate deduce in rnod rezonabil din contract.
13'3' Prestatorul este pe deplin responsabil pentru livrarea serviciilor in conformitate cu graficul deprestare convenit. Totodatd, este rispunzdtor atdt de siguranla tuturor operaliunilor qi meioa.io. a"prestare utilizate, cdt gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.13'4' Prestatorul trebuie si respecte prevederile Legii dl/2001 pentru proteclia persoanelor cu privirela prelucrarea datelor cu caracter personal qi libeirr circula,tie u u..rto, date, art.l9 qi art. 20, aleordinului Avocatului Poporului nr.5212002 privind aprobarea cerinlelor minime de securitate aprelucrdrilor de date cu caracter personal pr..r- qi preve,derile politicii de securitate a DireclieiVenituri Buget Local Sector 2 privind prelucrarea dateioicu crracter personal.

14. Recepfie, inspec(ii gi teste
14'1' Achizitoml sau reprezentantul 

,sdu are dreptul de a inspecta gi/sau testa serviciile pentru averifica conformitatea lor cu specificaliile din *r*jro.*ele la contract.l4'2' Inspecliile: qi testdrile la care vor fi supuse serviciile, cdt qi condifiile de trecere a recep{ieiprovizorii qi a recep[iei finale (calitative) sunt descrise in anexa./un.*"1" la prezentul contract.
Achizitoml are obligalia de a notifica, in scris, Prestatorului id^entitat ea reprezentan{ilor sdiimputernicili penl.ru efectuarea recep(iei, testelor gi inspecliilor.

l4'3' Inspecliile' qi testele din cadrul recepliei prorllorii qi recepfiei finale (calitati'e) se vor face ladestinalia finald a serviciilor, respectiv sediiie Acirizitorului.
14'4' Dac6 vreu'nul dinserviciile inspectate sau testate nu corespunde specifica(iilor, Achizitorul aredreptul sd il respir:g6, iar Prestatorul ftrd amodifica pretul contractului are tbligalia:

a) de a inlocui serviciile refuzate; sau
b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca serviciile sd corespundd specificaliilor lortehnice.

l4'5' Dreptul A'ohizitorului de a inspecta, testa gi, dacd este necesar, de a respinge nu va fi limitat sauamdnat datoritd frrptului cd serviciile au fost inspectate gi testate de prestator, 
", ,uu fdr6 participarea

unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrdril acer;tora la destinali afinalld,.'14'6' Prevederil'e clauzelor 14.I - 14.4 nu iI vor absolvi pe Prestator de obligatia asumdrii garantiilor
sau altor obligalii prevdzute in contract.

15. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
l5' 1' Prestatorul are obligafia de a incepe presteze serviciilor in conformitate cu prezentul contract.+-ln cazul in care Prestatorul suferd intdrzieri qi/sau suporta costuri supiimentare, datorate inexclusivitate Achizitorului, p54ile vor stabili de comun acord, in condiliile legii:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;



b) totalul cheltuielilor aferente, dac[ este cazul,care se) vor adduga la pre]ul contractului.
15'2' Serviciile: prestate inbazacontractului trebuie fu rnizatlein termJnul ctnvenit de parfi.In cazul in care erxista :

a) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreaz:d prestarorului;
b) alte 'circumstanfe neobiqnuite, susceptibile de a surveni astfel decdt prin incdlcareacontractului de Prestator,
Prestatoml este indreptdlit sd solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrreifaze a acesteia' iar atunci pdrfile vor revizui, d. .oiron acord, perioada de prestare gi vor semna un actadilional, in conclitiile legii, fErr a fi afectate prevederile referiioare h r*1;i;ractului.15'3' in afara r:azului in .*. Achizitorul iste de acord cu o prelungire a termenului de prestare aserviciilor, in condiliile legii, orice int6rziere in indeplinirea contractului d6 dreptul AchLizitorului de asolicita penalitdli prestatorului.

15.4. Prezentul contract inceteazdde plin drept:
- la expirarea duratei pentru care a fosiincheiat, sau dupd ultimul termen prev[zut in acorrlul deprelungire stabil:it;
- la o datd anterioari celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voin{d a prrfilorcontractante;
- prin denun(are unilaterala;
- in caz de fo4d majord.

16. Prestarea gi documentere care inso(esc serviciile
16'1' Prestatoru'l are obligafia de furniza serviciile precizate la destina]iile indicate de Achizitorrespectdnd datele din graficul de prestare.

Prestarea serviciilor si verificarea acestora se va face la sediile Achizitorului.16'2' La finalizarea serviciilor, Prestatorul va transrnite Achizitorului toate documentele care insolescserviciile, factura fiscal5, rapoarte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii sin'erurruzanl selvlc[[or.
16'3' Certificarea de cdtre Achizitor a faptului cd serviciile au fost fumizate partial sau total se facedupr prestare gi dupd receplie, prin semnar-a de primire de citre reprezentantul autorizatal acestuia. pe
dupr prestare gi dupd receplie, prin semnar-a de primire de citre autorizat al acestuia, pedocumentele emise de Prestator pentru prestare.uuuurnenrere emlse oe rrestator pentru prestare.
16.4. in afara c:rzului in care Achizitorul este de acord cu o prelung a termenului de prestare, orice?ntarziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorutui de solicita Prestatorului penalitdli,
conform prevederilor art. 1 1.1.
16.5. Prestarea serviciilor se considerd incheiatd in momentul in
clauzelor de receprfie a serviciilor.

care sunt indeplinite prevederile

17. Asiguriri
17.1. Prestatorul are obligafia de a se asigura prin p.li1a de
civil6, in func(ie dle termenul comercial de prestare ct.,u"nit.

18. Servicii
18.1. Pe l6ngd prestarea efectivd a serviciilor, prestatorul are
accesorii serviciilor furnizate, frrd. amodifica pre{ul contractului, di
18.2. Prestatorul: are obligafia de a furniza aCesti senricii, pentru per
durata contractului, cu condilia ca aceste servicii sii nu elilbereze

privind asigurarea de rdspundere

de a fumiza gi serviciile
este cazul.
oada de timp convenitd, respectiv
Prestatorul de nicio obligalie de

sd pdstreze in custodie serviciile
acfiune sd modifice preJul

garanlie asumatd prin contract.
18.3. Prestatorul are obligafia, cala solicitarea scrisE. a Achiz;itorul
comandate, pana la o datd ce ii va fi comunicatd ulterior, fdrd ca
contractului.

19. Garanfie acordatl ser-viciilor
19.1. Prestatorul are obligalia de a garanta servi,oiile prestate
prevederile legale in vigoare.

contract in conformitate cu



19.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat I'restatorului, in scriso orice pl6ngere sau reclamalie
ce apare in confo,rmitate cu aceastd garanlie.
19.3. La primirea unei astfel de notific[ri Prestatorul are ob,ligatia de a remedia problerna in perioada
convenitd, frrd costuri suplimentare pentru Achizitor, Serviciiile care, in timpul perioadei de garanlie, le
inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o noud perioada de garanlie 

"*" i""rrrge de la data inlocuirii
produsului"
19.4. DacI Prestatorul, dup[ ce a fost ingtiinfat conform ar1..19.2, nu remediazd problerna in perioada
convenitd, benefiiciarul are dreptul de a lua mdsuri de remedie:re pe riscut qi spezell prestatorulrl qi fbra
a aduce nici un prejudiciu oricdror alte drepturi pe care beneliciarul le poate'avea fa\iade prestator prin
contract.

20. Ajustarea pre(ului contractului
20.1. Pentru serviciile prestate qi/sau serviciile livrate, plafile datorate cle Achizitor prestatorului sunt
cele declarate in propunerea financiarf,, anexd la contract qi nu se pot modifica.

21. AmendamenLte
21.1. Pirfile contractante au dreptul de a modifica prin act adi]ional, in condifiile legii, clauzelor
contractului, numai in cazul apariliei unor circumsta;nle care lezeazd interesele comerciale- legitime ale
acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii co.ntractului. Contractul de prest*J r. poate
prelungi numai cu acordul pd4ilor pe o perioadd determinata i.n conformitate cu legislafia in vigoare.

22. Subcontractnnti
22.1. Prestatontl are obligafia de a incheia contracte, cu subcontractanfii desemna]i, in aceleaqi condifii
in care el a semnat contractul cu Achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului
Achizitorului. Activitdlile ce revin acestora, precurn gi surneie aferente livrarilor, sunt cuprinse in
contractul.
22.2. Achizitorul poate efectua pldti corespunzdtoure pa4ii/pa4ilor din contract indeplinite de c6tre
subcontractanlii propugi in ofertd, dacd aceqtia solicitd la momentul incheierii contiactului sau la
momentul introducerii lor in contract, pentru serviciile livrate.Achizitorului.
22.3. Achizitorul efectueazd plEfile directe cdtre subcontractanlii agrea(i doar atulci c6nd prestalia
acestora este con,firmatd prin documente agreate de r[oate cele 3 pdrfi, respectiv Achizitor, pr&tator qi
subcontractant sau de Achizitor gi subcontractant atunci c6nd, in mod nejuitificat, prestatorul blocheazd
confi rmarea prestarii obligaliilor asumate de subcontnlctant.

Dispoziliile prevdzute mai sus nu diminueazd r[spunderea Prestatorului in ceea ce priveqte
-^,1"1 

,{^ i-r^-l:,^i-^ ^ ^^.^+-^^+,-l--:modul de indeplinire a contractului.
22.4. Prestatortrl are obligalia de a prezenta la inclheierea
subcontractanlii desemnafi, sub sanctiunea inopozabilitatii
22.5. Lista subcontractan{ilor cuprinzdnd datele d.e identificare
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.6. Prestatorurl gi subcontractanlii sunt pe deplin
indeplinesc contractul.

Subcontrerctantul este pe deplin rdspunzdtor
indeplinegte partea sa din contract.

toate contractele incheiate cu
fata de Achizitor
acestora, precum qi contractele

rdspunzdtori de Achizitor de modul in care

fata de de rnodul in care

', daca aceqtia nu
sa insereze o clatza

22.7. Achizitorrl are dreptul de a pretinde darme-interr:se
indeplinesc part<ta lor din contract. Prestatorul se obliga fata
corespunzatoare, in acest sens, in contractele incheiate: cu
22.8. Prestatorurl poate schimba oricare subcontractant numali daca nu a indeplinit partea sa din
contract. Schimbrarea subcontractantului nu modifica valoarea. activitAtilor subcontractate, care
va fi cel mult egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind
acordul prealabil al Achizitorului.

ntractatd si se va face doar cu

SubcontraLctanfii schimbati au obligatia de a prezentia o c

care igi asumd respectarea prevederilor caietului de, sarcini $i a
contractant la ofertd, aferentd activitrlii supuse subcorLtractdrii.

pe propria rdspundere prin
'ii tehnice depuse de cltre



Contractele de subcontractare gi declara{iile vor fi prezentate cu cel pufin 15 zile inainte de
momentul inceperii prestdrii serviciilor de citre noii subcontrirctanli.

Noii subr:ontractanli au obligalia de a transnLite certificatele qi alte documente necesare pentru
verificarea inexirstenlei unor situa[ii de excludere qi a resurselor/cuputiUtalitor corespu nzdtoare pdrfilor
de implicare in contract.
22'9' Nerespectarea 

_oricarei clatze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea contractelor
fata de Achizitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a serviciilor furnizate cle subcontractantii
despre a caror e>listenta anterioara incheierii contractului nu a fost incun<lstiintat Achizit,crul sau pentru
serviciile prestate de subcontractantii pentru care llchizitorul nu si-a <lat acordul, ulterior incireierii
contractului.

23. intarzieri in indeplinirea contractului
23 '1' Prestatoml are obligalia de a indeplini contractul de prestare in perioada/perioaclele inscrise in
graficul de livrare.
23.2. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului,.Prestatorul nu respect6 graficul de livrare sau deprestare a serviciilor, acesta are obligafia de a notifica, in timp util, 

-Achizitorut; 
modificarea

datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de li.rrare se lace cu acordul parfilor, prin act adilional.23'3' in afara cazuiui in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intArziere ?n indeplinirea contractului dd dreptul acestuia de a r;olicitalenalitali prestat.rul,ui.

24. Cesiunea
24.1. Prestatorul se obligd s6 nu transfere obligafiile asumate prin contract.
24'2' Prestatorul se obligd s[ nu transfere creantele nascute din contract, faraacordul prealabil expres
al Achizitorului.

25. For(a majorE
25.1. Forfa majord este constatatd de o autoritate competent5.
25.2. Fo(a majord exonereazdpafiile contractante,le indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract pe toat[ perioada in care aceasta ac[ioneazd.
25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forfei majore, dar f5rd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parfilor p6na la aparilia acesteia.
25.4. Partea contractantd care invocd fo4a majora are obliga.tia de a notifica celeilalte p[r[i, imediat gi
in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri carre ii stau la dispozilie in veAerea limit6rii
consecinlelor.
25.5. Dacd fo(a majorh aclioneazd sau se estimea:zd cd va acliona o perioad6 mai mare de 10 zile,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pdrfi incetarera de plin diept a prezentului contract, f5r6
ca vreuna din parfi sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solu(ionarea litigiilor
2il Achizitoml 9i Prestatorul vor face toate eforturile pentru arczolvape cale amiabild, prin tratative
directe, orice neirrtelegere sau disputd care se poate i.,ri intre eri in cadrul iau in legaturd cu indeplinirea
contractului.
26'2. Dacd, duPd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul gi prestatorul nu reuqesc sd
rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solufioneze de
cdtre instanlele judec[toreqti competente de la sediul lr.chizitorului.

27. Confiden(ialiitate
27'1' In executarea ptezentului contract, fiecare pa:rte se otrliga sa pdstreze confidenlialitatea asupra
tuturor informatiilor sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, numerica, etc.) referitoare la prezentul
contract si la ane>lele acestuia.
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27.2. Obligafia de confidenlialitate asumata de p5rfi inr;umba si colaboratorilor, consultantilor,
salariafilor si, in general, tuturor prepugilor acestora. Partile isri asuma obligalia de a inqiiinla persoanele
prevdzute mai suLs asupra caracterului confidenlial al in.formaliilor si de a veghea la ,..p..t*.u acestei
obligalii.
27 .3. Obligalia de confidentialitate asumata potrivit prezenturlui contract isi va produce efectele si dup6
incetarea, din ori,ce cavza, a prezentului contract.

28. Limba care guverneazd, contractul
27.L Limba carre guverneazd contractul este limba rom6nd.

29. Comuniclri
29.1. Orice comunicare intre pd(i, referitoare la irrdeplirfrea prezentului contract, trebuie s[ fie
transmis[ in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momenl.ul transmiterii cdt gi in momentul primirii.
29.2. Comuniciirile intre pdrfi se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail 

", "oo.di1iu 
confinrr[riiin scris

a primirii comuni.cirii.
P64ile au infeles sd incheie azi ........... ..., prezentul contract in dou6 exempnare, c6te unul
pentru fiecare parIe.

Achizitor',
Direc(ia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv,

Prestator,

Director General,
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