
Contract de servicii
data

Preambu!

in temeiul Legii nr.98 /2016 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract de prestdri
servicii, intre:
t. Autoritatea contractantd, Directia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. Girii Obor
nr 1-0, Sector 2, telefon 252.84.09/fax252.84.12, e-mail cod fiscal 13811802 cont trezorerie
RO28TREZ70224570220XXXXX Trezoreria Sector 2 reprezentatd prin Director Executiv Cristian
Atanasie Dutu in calitate de Achizitor, pe de o parte

denumire operatorul economic
adresa sediu

telefon/fax ......, e-mail numir de inmatriculare ........
cod fiscal cont (trezorerie, ba ncd )

;;il;; : : 
(denumirea

in calitate de Prestator, pe de alti parte.

reprezentat prin
cond ucdtorului)

2. Definilii
2.L. in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:

a). contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.
b). Achizitor 5i Prestator - pirlile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c). pretul contractului - prelul plStibil Prestatorului de cdtre Achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d). produse - echipamentele, ma5inile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele

la prezentul contract, pe care Prestatorul se obligS, prin contract, si le presteze Achizitorului;
e). servicii - servicii aferente livrarii serviciilor, respectiv activiti!i legate de prestarea

serviciilor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcliune, asistenla tehnicE in
perioada de garanlie gi orice alte asemenea obligaliicare revin Prestatorului prin contract;

f). origine - locul unde echipamentele au fost realizate, fabricate. Echipamentele sunt
fabricate atunci c6nd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majord gi esenliali a
componentelor rezulti un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile
sale de baz5, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea serviciilorsi serviciilor poate
fi distinctS de nationalitatea Prestatorului.

g)' destinatie finalS - locul unde Prestatorulare obligalia de a furniza echipamentele;
h). termenii comerciali de livrare vor fi interpretali conform INCOTERMS 20OO - Camera

lnternalionalS de Comert (ClC).

i). forta majord - un eveniment mai presus de controlul pdr!ilor, care nu se datoreazi gregelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face
imposibilS livrarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rdzboaie, revolu!ii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apirute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativS. Nu este considerat fortS
majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdri a crea o imposibilitate de livrare, face
extrem de costisitoare livrarea obligaliilor uneia din pir!i;

j). zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.

nr.

gi

2.



3. lnterpretare
3.1. in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de pluralgivice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sat) "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se

specifici in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.L, Prestatorul se obligi si si presteze Servicii de consultanti in scopul elaboririi documentatiei
de atribuire 5i aplicdrii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publicd pentru proiectul
"AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV - DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2", conform anexei
la prezentul contract in perioada/ perioadele convenite, (pentru serviciile definite in prezentul
contract.) gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligS si plSteascd pretul convenit in prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1. Pretul contractului, respectiv pretul serviciilor, este de lei la care se adaugi ......... TVA.

5.2. Pretul rim6ne ferm pe toatd perioada derulSrii contractului.

6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract incepe de la data de .....................
6.2. Prezentul contract inceteazi sd producd efecte la data de ............. sau dupi ultimul
termen prevSzut in acordul de prelungire, conform legii, cu exceplia menlionati la pct.6.5.

Prelungirea contractului initial nu poate depigi o durati de 4luni de la data expiririi duratei
initiale de indeplinire a acestuia.
5.3. Prezentul contract poate inceta dacS nu sunt respectate clauzele contractuale, dupS ce s-a

ficut dovada neindeplinirii contractului.
6.4. Partea care doregte incetarea contractului, dupd ce a fdcut dovada neindeplinirii clauzelor
contractuale, anun{a cealalti parte cu cel putin L0 zileinainte de incetarea efectiva.
6.5. Contractul produce efecte pana la data expirarii garantiei serviciilor.

7. Executarea contractului
7.L. Livrarea serviciilor gi/sau serviciilor ce fac obiectul prezentului contract incepe dupi semnarea
contractului de cStre ambele pdrti gi constituirea garantiei de bund execulie in conformitate cu

art.t2.!.

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

. anexele la prezentul contract;

. propunerea, oferta tehnici gi finaciarS;
o g?rontia de buni executie;
. documentatia de atribuire 5i caietul de sarcini;
o graficul de prestare;
. actele adilionale, dacd pirlile vor semna astfel de documente, in timpul derulSrii
contractului;
. lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dacd este cazul;

z

. angajamentulferm de sustinere din partea unuiter!, daci este cazul.



9. Obligaliile principale ale Prestatorului
9'1. Prestatorul se obligi sd presteze serviciile la standardele gi/sau performanlele prezentate in
oferta tehnici.
9.2. Prestatorul se obligd si presteze serviciilein conformitate cu graficul de prestare prezentatin
oferta tehnicS.
9.3. Prestatorului ii revin toate obligatiile ce rezulta din caietul de sarcini, chiar daca acestea nu
sunt prevazute in mod expres in contract.
9.4. Prestatorul se obliga si despigubeasca Achizitorulimpotriva oricdror:

1-) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturi cu echipamentele achizilionate;

2) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturi aferente executdrii prezentului
contract, cu exceptia situaliei in care o astfel de incSlcare rezulti din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cdtre Achizitor.
9.5' Prestatorul se obligd sd emita si sa inregistreze la sediul Achizitorului facturile reprezentand
pretul convenit prin prezentul contract pentru serviciile prestate si receptionate.
9,6. Prestatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor despre
Achizitor, ale acestuia sau in legatura cu activitatea acestuia la care are acces urmare a incheierii
prezentului contract, incalcarea acestei obligatii fiind sanctionata conform legislatiei civile si penale
aplicabila, dupa caz.

10. Obliga!iile principale ale Achizitorului
10.1. Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile la termenul convenit.
LO.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate gi serviciile prestate conform art.4.1, din prezentul contract.
10.3. Achizitorul se obligi sd plSteascd prelul serviciilor cdtre Prestator in termenul legal (Legea
nr.72120]-3) pe baza facturilor emise gi comunicate de Prestator conform art.9.5. din prezentul
contract.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligaliilor
11.1. in cazul?n care, din vina sa, Prestatorul nu-gi executi obligaliile asumate prin contract, atunci
Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/sau percepe penalitSli de int6rziere in cuantum de 0,
!% din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, p6ni la momentul indeplinirii
efective a obligaliilor, pentru fiecare situalie de neindeplinire a obligaliilor in parte, apreciatd
conform contractului gi documentelor acestuia, in urmitoarele situalii:

a) pentru int6rzieri in prestarea serviciilor, un cuantum de O,L% din valoarea totalS a
contractului pentru fiecare zi de int6rziere, p6nd la momentul la care Prestatorul livreazd serviciile,
cu aplicarea prevederilo r art.L6.4;

b) pentru neconformitS!i in prestarea serviciilor, av6nd in vedere cerinlele/specificaliile
precizate in caietul de sarcini, un cuantum deO,L%o din valoarea totalS a contractului pentru fiecare
zi de int6rziere calculati p6ni la prestarea serviciilor la standardele asumate prin propunerea
tehnicS;

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 cauza
pentru fiecare solicitare nerezolvata la termen.



L7.2. ln cazul in care Achizitorul nu onoreazS facturile in termenul legal de plati atunci Prestatorul
are dreptul de a deduce acestuia ca penalitSti o suma echivalenta cu o cota procentuala de O,L%/zi

din plata neefectuata.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, di dreptul partii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de
daune-interese.
1,7.4. Prezentul contract se reziliazS unilateral, la dispozitia Achizitorului, fdrd a mai fi necesard
punerea in int6rziere a Prestatorului, fdrd incuviintarea vreunei instante judecStore5tiin urmdtoarele
cazuri:

a) Prestatorul se aflS in procedura insolven{ei, dispusa de citre instanta, printr-o sentintd
irevocabilS, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenlei. in acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd p6nd la

data denuntSrii unilaterale a contractului ;

b) Prestatorul nu igi indepline5te obliga{iile de prestare a serviciilor in conformitate cu
prevederile art. 1,6.4 5i Achizitorul nu transmite notificare scrisd Prestatorului ci poate continua
prestarea serviciilor cu calculul de penalitS{i previzut la art. 11.1, lit. a);

c) Prestatorul nu igi indepline5te obligatiile contractuale asumate, deqi a fost notificat de

Achizitor, Prestatorul primind o notificare prin care ise aduce la cunogtintd faptul cd nu gi-a executat
sau igi executi in mod necorespunzitor oricare din obligatiile care ii revin;

d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legiturS cu exercitarea profesiei
printr-o hotird re j udecdtoreascS defi nitivS;

e) Prestatorul se aflS in culpd profesionalS gravi ce poate fi dovediti prin orice mijloc de
probi de catre Achizitor;

f) are loc orice modificare organizationali care implicd o schimbare cu privire la persoana
juridicS, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt
inregistrate in conditiile legii si intr-un act aditional la contractul de servicii;

g) aparitia oricirei alte incapacitS{i legale care si impiedice executarea contractului de

servicii;
h)in caz de neexecutare culpabilS din vina Prestatorului a obligaliilor prevdzute la art.9 gi art.

13, atunci c6nd cuantumul penalititilor de intSrziere este mai mare de 70% din prelul contractului,
Achizitorul este indrept;tit s; considere contractul desfiintat de drept, fird a mai fi necesari punerea
in int6rziere a Prestatorului, firi incuviinlarea vreunei instante judecdtoregti gifird a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitili prealabile. in aceastd situa!ie Prestatorul nu este indreptSlit si
solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptSlit sE le primeascS ca urmare
a rezilierii contractului potrivit acestei clauze.
11.5. Rezilierea contractului pentru motivele menlionate la art. 11.4 literele a) - h) se va notifica in
scris Prestatorului si va deveni efectiva in termen de L0 zile lucrStoare de la data notificarii. La

momentul rezilierii contractului sau la primirea notificirii in acest sens, Prestatorul va lua misuri
imediate pentru finalizarea livrarii serviciilor si/sau serviciilor in mod prompt 5i organizat astfel inc6t
costurile aferente sd fie minime.
11.6. Achizitorul va avea, p6nd la data rezilierii, aceleagi obligalii de platd prevdzute in contract
inclusiv plata serviciilor furnizate gi receptionate p6nd in acel moment.
L1.7. in cazul rezilierii contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care
trebuie si le suporte Prestatorul gi/sau se vor reline din garanlia de buni execulie.
11.8. in cazul in care nu se pot aplica prevederile art. tL.7. recuperarea daunelor se va face
conform prevederilor legale in vigoare la acea data.
11.9. Achizitorul i5i rezervS dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult L0 de
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului gi
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care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga misurd inc6t indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrard interesului public.
11.10. in cazul previzut la clauza 77.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita p6nd la data denun!5rii unilaterale a

contractului .

Lt.1!. Oprirea prestirii serviciilor de cStre Prestator conform art. 11.9 din prezentul contract fdri
notificarea in prealabil a Achizitorului, d5 dreptul acestuia din urmd de a rezilia contractul la data
aflSrii motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin drept, la
data afldrii motivelor, fdri intervenlia instanlei 5i fird alte formalitd{i suplimentare.
1\.I2. Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:

a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea 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 lezate de a considera contractul reziliat de
drept in conditiile art. 1553 Cod civil - pactul comisoriu - si de a pretinde plata de daune - interese.

Clauze specifice

12. Garanlia de buni executie a contractului
],2.7. Cuantumul garantiei de buna execu{ie este de LO% din prelul contractului, exclusiv T.V.A.,
respectiv...... lei. Garantia de buna executie va fi constituita in cel mult 5 zile de la data semnarii
contractului. in cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteazS valoarea acestuia,
contractantul are obligatia de a completa garanlia de bund execulie in corelalie cu noua valoare a
contactului.
L2.2. Garanlia de buni executie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TRE27025006XXX000192 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral sau printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancari sau de o societate de asiguriri, care devine
anexd la contract..
I2.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execulie, oricfind pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu igi
indeplineSte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii unei preten!ii asupra
garantiei de bunl executie Achizitorul are obligalia de a notifica pretenlia at6t contractantului, c6t gi
emitentului instrumentului de garantare, precizdnd obligaliile care nu au fost respectate, precum 5i
modul de calcul al prejudiciului. in situalia executirii garanliei de buni execulie, parlial sau total,
Prestatorul are obligatia de a reintregiigaranlia in cauzi raportat la restul rimas de executat.
12.4. Achizitorul se obligi sd restituie garanlia de bund execulie in cel mult 14 zile de la data
furnizirii tuturor serviciilor si expirarii termenului de garantie al acestora, daci nu a ridicat pdni la
acea data pretentii asupra ei.
12.5. Garantia serviciilor/tehnica este distinctd de garanlia de bund execulie a contractului (dupa
ca z).

L2.6. Garantia de buni execulie se constituie de citre Prestator in scopul asigurdrii Achizitorului de
indeplinire cantitativS, calitativl 5iin perioada convenitd a contractului.
12.7. in cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de
buna executie, Prestatorul este obligat sa-l despdgubesca pe Achizitor integral qi intocmai.

13. Alte responsabilitSli ale prestatorului



13.1. Prestatorul are obligatia de a livra serviciile gi/sau presta serviciile prevdzute in contract cu

profesionalismul gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu

propunerea sa tehnici si caietul de sarcini.
13.2. Prestatorul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivS,
cerute de contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru livrarea serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodati, este rispunzdtor at6t de siguranta tuturor operatiunilor 5i metodelor de
prestare utilizate, c6t gide calificarea personaluluifolosit pe toatd durata contractului.
!3.4. Prestatorul trebuie sd respecte prevederile Legii 677/2001- pentru protecfia persoanelor cu

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pi libera circulalie a acestor date, art.L9 5i art.20,
ale Ordinului Avocatului Poporului nr.52/2OO2 privind aprobarea cerinlelor minime de securitate a

prelucririlor de date cu caracter personal precum gi prevederile Politicii de securitate a Direcliei
Venituri Buget Local Sector 2 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

14. Receptie, inspectii gi teste
74.L. Achizitorul sau reprezentantul siu are dreptul de a inspecta gi/sau testa serviciile pentru a

verifica conformitatea lor cu specificaliile din anexa/anexele la contract.
!4.2. lnspectiile 5i testdrile la care vor fi supuse serviciile, c6t gi conditiile de trecere a receptiei
provizorii gi a receptiei finale (calitative) sunt descrise tn anexa/anexele la prezentul contract.

Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, Prestatorului identitatea reprezentanlilor s5i

imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor 5i i nspectii lor.
14.3. lnspectiile gi testele din cadrul receptiei provizorii gi recep{iei finale (calitative) se vor face la

destinatia finalS a serviciilor, respectiv
1,4.4. Daci vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor, Achizitorul are

dreptul si il respingS, iar Prestatorulfdri a modifica pretul contractului are obliga{ia:
a) de a inlocui serviciile refuzate; sau

b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca serviciile si corespundi specificaliilor lor
tehnice.
74.5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa gi, dacd este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau am6nat datoriti faptului c5 serviciile au fost inspectate gi testate de Prestator, cu sau fdri
participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrdrii acestora la destinatia finalS.
L4.6. Prevederile clauzelor 74.L - 1"4.4 nu il vor absolvi pe Prestator de obligatia asumirii garantiilor
sau altor obligatii prevdzute in contract.

15. incepere, finalizare, Tntdrzieri, sistare
L5.1. Prestatorul are obligafia de a incepe presteze serviciilor in conformitate cu prezentul contract.

in cazul in care Prestatorul suferd int6rzieri 5i/sau suporta costuri suplimentare, datorate tn
exclusivitate Achizitorului, pdrtile vor stabili de comun acord, in condiliile legii:

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

L5.2. Serviciile prestate in baza contractului trebuie furnizate in termenul convenit de pirli.
in cazul in care exista :

a) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd Prestatorului;
b) alte circumstan!e neobi5nuite, susceptibile de a surveni astfel dec6t prin incilcarea

contractului de Prestator,



Prestatorul este indreptitit sd solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a

oricirei faze a acesteia, iar atunci pirlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 5i vor
semna un act adilional, in condiliile legii, fSrI a fi afectate prevederile referitoare la prelul
contractului.
15.3. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a

serviciilor, in condiliile legii, orice int6rziere in indeplinirea contractului di dreptul Achizitorului de a
solicita penalitS!i Prestatorului.
15.4. Prezentul contract inceteazd de plin drept:

- la expirarea duratei pentru care a fostincheiat, sau dupi ultimultermen prevdzutin acordul
de prelungire stabilit;

- la o dati anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voin!5 a pdrlilor
co ntra cta nte;

- prin denuntare unilaterala;
- in caz de for!5 major5.

16. Prestarea gi documentele care ?nsolesc serviciile
L6.1'. Prestatorul are obligatia de furniza serviciile precizate la destinaliile indicate de Achizitor
respect6nd datele din graficul de prestare.

Prestarea serviciilor siverificarea acestora se va face la sediulAchizitorului din ...................
16.2. La expedierea serviciilor, Prestatorul are obligalia de a comunica, in scris, atdt Achizitorului,
cdt gi, dupd caz, societStii de asiguriri datele de expediere, numirul contractului, descrierea
serviciilor, cantitatea, locul de inc5rcare gi locul de descdrcare.

Prestatorul va transmite Achizitorului toate documentele care inso{esc serviciile, factura
fiscald, rapoarte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii si furnizirii serviciilor.
16.3. Certificarea de cdtre Achizitor a faptului cd serviciile au fost furnizate parlial sau total se face
dupi instalare 5i dupd receplie, prin semnarea de primire de citre reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de Prestator pentru prestare.
76.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice int6rziere in indeplinirea contractului di dreptul Achizitorului de a solicita prestatorului
penalitdti, conform prevederilor art. 11.1.
16.5. Prestarea serviciilor se considerd incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receptie a serviciilor.

17. Asigurdri
17.7. Prestatorul are obligalia de a se asigura prin polila de asigurare privind asigurarea de
rdspundere civilS, in funclie de termenul comercial de prestare convenit.

18. Servicii
18.L. Pe l6ngi prestarea efectivi a serviciilor, Prestatorul are obligalia de a furniza 5i serviciile
accesorii serviciilor furnizate, fdrd a modifica pre!ul contractului, dacS este cazul.
18.2. Prestatorul are obligalia de a furniza aceste servicii, pentru perioada de timp convenitd,
respectiv durata contractului, cu condilia ca aceste servicii si nu elibereze Prestatorul de nicio
obligatie de garantie asumatd prin contract.
18'3' Prestatorul are obligatia, ca la solicitarea scrisd a Achizitorului, si pdstreze in custodie
serviciile comandate, p6nd la o datd ce ii va fi comunicati ulterior, fdri ca aceasti acliune sd modifice
prelul contractului.

19. Garantie acordatd serviciilor



19.1. Prestatorul are obligalia de a garanta serviciile prestate prin contract in conformitate cu

prevederile legale in vigoare.
L9.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, in scris, orice pl6ngere sau

reclamatie ce apare in conformitate cu aceastd garantie.
19.3. La primirea unei astfel de notificiri Prestatorul are obligatia de a remedia problema in
perioada convenitd, fdrd costuri suplimentare pentru Achizitor. Serviciile care, in timpul perioadei de

garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o noud perioadS de garanlie care decurge de la
data inlocuirii produsului.
19.4. DacS Prestatorul, dupi ce a fost in5tiintat conform art.19.2, nu remediazd problema in
perioada convenitS, beneficiarul are dreptul de a lua misuri de remediere pe riscul gi spezele

Prestatorului gi fdrd a aduce nici un prejudiciu oricdror alte drepturi pe care beneficiarul le poate

avea fatd de Prestator prin contract.

20. Ajustarea prelului contractului
20.1. Pentru serviciile prestate gi/sau serviciile livrate, pl5!ile datorate de Achizitor Prestatorului
sunt cele declarate in propunerea financiarS, anexi la contract pi nu se pot modifica.

21. Amendamente
21.1,. Pdrtile contractante au dreptul de a modifica prin act adilional, in condiliile legii, clauzelor

contractului, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi interesele comerciale legitime
ale acestora 5i care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului. Contractul de prestare se

poate prelungi numai cu acordul plrtilor pe o perioadi determinata in conformitate cu legislatia in
vigoare.

22. Subcontractanti
22.L. Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleagi

condiliiin care el a semnat contractul cu Achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului
Achizitorului. Activitdtile ce revin acestora, precum gi sumele aferente livrarilor, sunt cuprinse in
contractul.
22.2. Achizitorul poate efectua pl5!i corespunzdtoare pirlii/pirlilor din contract indeplinite de

citre subcontractantii propugi in ofertS, daci ace5tia soliciti la momentul incheierii contractului sau

la momentul introducerii lor in contract, pentru serviciile livrate Achizitorului.
22.3. Achizitorul efectueazd plStile directe citre subcontractanlii agreati doar atunci cdnd prestalia
acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 pirti, respectiv Achizitor, Prestator
gi subcontractant sau de Achizitor gi subcontractant atunci c6nd, in mod nejustificat, Prestatorul
blocheazi confirmarea prestarii obligaliilor asumate de subcontractant.

Dispozitiile prevSzute mai sus nu diminueazl rdspunderea Prestatorului in ceea ce privegte
modul de indeplinire a contractului.
22.4. Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractanlii desemna!i, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de Achizitor
22.5. Lista subcontractantilor cuprinz6nd datele de identificare a acestora, precum 5i contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.6. Prestatorul gi subcontractanlii sunt pe deplin rispunzitori fata de Achizitor de modul in care
indeplinesc contractul.

Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fata de Prestator si Achizitor de modul in care
indeplinegte partea sa din contract.



22.7, Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca ace5tia nu
indeplinesc partea lor din contract. Prestatorul se obliga fata de Achizitor sa insereze o clauza
corespunzatoare, in acest sens, in contractele incheiate cu subcontractantii.
22.8. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferentd activitS!ilor
subcontractate, care va fi cel mult egalS cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind
subcontractatS si se va face doar cu acordul prealabil al Achizitorului.

Subcontractanlii schimbati au obligalia de a prezenta o declaralie pe propria rispundere prin
care i5i asumi respectarea prevederilor caietului de sarcini gi a propunerii tehnice depuse de citre
contracta nt la ofertS, afe rentS activitS!ii su puse subcontractl rii.

Contractele de subcontractare gi declara!iile vor fi prezentate cu cel pu[in L5 zile inainte de
momentul inceperii prestirii serviciilor de citre noii subcontractanli.

Noii subcontractanli au obliga{ia de a transmite certificatele gi alte documente necesare
pentru verificarea inexistentei unor situalii de excludere gi a resurselor/capabilitetilor
corespunzitoare pirlilor de implicare in contract.
22.9. Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea
contractelor fata de Achizitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a serviciilor furnizate de
subcontractantii despre a caror existenta anterioara incheierii contractului nu a fost incunostiintat
Achizitorul sau pentru serviciile prestate de subcontractantii pentru care Achizitorul nu si-a dat
acordul, ulterior incheierii contractului.

23. intarzieri in indeptinirea contractutui
23.7. Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de prestare in perioada/perioadele inscrise
in graficul de livrare.
23.2. Daci pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecti graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obliga!ia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de livrare se face cu acordul parlilor, prin act
aditional.
23.3. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice int6rzierein indeplinirea contractului di dreptul acestuia de a solicita penalitSli prestatorului.

24. Cesiunea
24.7. Prestatorul se obligi si nu transfere obligaliile asumate prin contract.
24.2. Prestatorul se obligi si nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil
expres al Achizitorului.

25. Forla majord
25.L. Forta majord este constatatS de o autoritate competentd.
25.2. Forta majord exonereazS parlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta aclioneaz5.
25.3. indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a forlei majore, dar firi a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parlilor p6nI la aparilia acesteia.
25.4. Partea contractantd care invocd forla majori are obligalia de a notifica celeilalte p5r!i,
imediat 5i in mod complet, producerea acesteia 5i sd ia orice mSsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitlrii consecin!elor.
25'5. Daci forta majori aclioneazd sau se estimeazi cd va ac{iona o perioadi mai mare de 10 zile,
fiecare parte va avea dreptul s5 notifice celeilalte p5r!iincetarea de plin drept a prezentului contract,
firS ca vreuna din pirli si poati pretinde celeilalte daune-interese.



25. Solutiona rea 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 poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu

indeplinirea contractul ui.

26.2. Dacd, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul gi Prestatorul nu reugesc sd

rezolve in mod amiabil o divergen!5 contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze
de citre instantele judecitoregti competente de la sediul Achizitorului.

27. Confidenlialitate
27.L. In executarea prezentului contract, fiecare parte se obliga sa pistreze confidenlialitatea
asupra tuturor informaliilor sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, numerica, etc.) referitoare la

prezentul contract si la anexele acestuia.
27.2. Obliga[ia de confidentialitate asumata de pdrti incumba si colaboratorilor, consultantilor,
salariatilor si, in general, tuturor prepugilor acestora. Partile isi asuma obliga{ia de a ingtiinla
persoanele previzute mai sus asupra caracterului confidenlial al informatiilor si de a veghea la
respectarea acestei obligatii.
27.3. Obligatia de confidentialitate asumata potrivit prezentului contract isi va produce efectele si

dupi incetarea, din orice cauza, a prezentului contract.

28. Limba care guverneazi contractul
27.7. Limba care guverneazi contractul este limba rom6n5.

29. Comuniciri
29.1. Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisi in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii c6t gi in momentul
primirii.
29.2. ComunicSrile intre pirti se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmirii in
scris a primirii comunicirii.

30. Legea aplicabilS contractului
30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din RomSnia.

Pirtile au inleles si incheie azi .............. prezentul contract in doui exemplare, c6te unul pentru
fiecare parte.

Beneficiar, Prestator,
Directia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv, Director General,
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