
CONTRACT SIIRVICII DE PAZA SI
nr.

MONITORIZARE(clauze obligatorii, specifice - draft)
data

1. Preambul
in temeiul legii 98/2:016 privind Achizitiile Publice,
intre
Autoritatea contracLantS, Direcfia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd" Gdrii Obor nr 10,
Sector 2, telefbn 252.84.091fax 252.84.12 ,cod fiscal I 381 1 802 cont trezorerie
RO09TREZ24A51[)103200130X Trezoreria Sector 2 reprezentatd prin Director Executiv Cristian
Atanasie Dulu si Director Executiv Adjunct Anton Steiner, in calitate de achizitor, pe de o parte
ei

denumire
sediu

operatorul economic
adresa

telefon/fax numdr de
inmatriculare cod fiscal cont (trezorerie, banci)

reprezentat prin
conducbtorului)

;;;;i;:: :::: ::: ::: 
(denumirea

in calitate de prestator, pe de altd parte.

2. Definitii
in prezentul contrar:t urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. controct - contractual cu titlu oneros,asimilat, potrivit legii, actului administrative,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economicisi una ori mai multe autoritati
contractante ,care are ca obiect executia de lucrari ,furmizare de produse sau prestare de servicii 

"b. Autoritate ,yi Contractant - p6(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. prelul contrqctului - prelul platibil prestatorului de catre achizitor, inbaza contractului, pentru
indeplinirea integralS qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d. 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
servici ilor prestate conform contractulu i ;

e. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cAnd

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majori gi esentiald a componentelor rezultb,
un produs nc)u, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz6, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si furnizarelor poate fi distincta de
nalional itatera prestatorului.

g. destinolietinuld - locul unde prestatorul are obligalia de a furniza produsele;
h. termenii co,rytercioli de livrare vor fi interpreta{i conform INCOTERMS 2000 - Camera

Internalionala de Come( (CIC).
i. forla moiorii - un eveniment mai presus de controlul pa(ilor, care nu se datoreazl gregelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevdzut [a momentul incheierii contractului gi care face
imposibilS executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric!ii
apdrute ca ul'mare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enun{iativd. Nu
este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligafiilor uneia din pa(i;

j. zi - zi calendaristicf,; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.



3.2 Termenul o'zi"sau o'zile" sau orice referire lazile reprezinti zile calendaristice daca nu se specificd in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Contractantul se oblig[ sf, presteze servicii de pazd qi monitorizare, in conformitate cu
specificaliile caietului de sarcini, oferta tehnica si oferta financiara anexate la contract.
4.2 - Autoritatea se obligd, sd achizifioneze, respectiv si cumpere qi sI plSteascd prelul convenit in
prezentul contract.

5. Pre{ul contractului
5.1- Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, plntibil contractantului de cEtre achizitor este cel
precizat in propunerea financiard, parte integrantd din prezentul contract.
5.2 - Pre{ul total al contractului este ferm, in lei gi nu se modifica pe toata perioada de derulare a

contractului gi nu poate depdqi valoarea de... ."... lei la care se adaugd ...TVA
conform propunerii financiare, rezultAnd valoarea totald de .... ... lei.

Costul aferent lunii decembrie 2019 urmeazd si fie achitat din bugetul anului 2020.

6. Durata contractului
6.l - Durata prezentului contract este de 7 luni incepand cu data de 01.06.2019, cu posibilitatea
prelungirii cu maxim 4 luni in anul 2020in funcfie de fondurile bugetare aprobate..

7. Executarea contractului
7 .1 -. Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract incepe dupd semrrarea contractului de

cdtre ambele par{i gi constituirea garanliei de bund execu(ie in conformitate cu art.lit .1.

8. Documentele contractului
8.1 . Documentele contractului ce fac parte integranta din contract sunt:
. anexele la prezentul contract;
. propunerea, oferta tehnicd qi financiard;
. garanlia de bund execulie;
. documentalia de atribuire gi caietul de sarcini;
. graficul de prestare;

' actele adilionale, dacd p6(ile vor semna astfel de documente, in timpul deruldrii contractului;
. lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dacd este caztl:
. angajamentuI ferm de susfinere din parlea unui ter!, dacl este cazul

9. Obliga{iile principale ale Contractantului
9. l. Prestatorul se oblig6 sd presteze serviciile la standardele gi/sau performan(el,o prezentate in oferta
tehnic6.
9.2. Prestatorul se obligd sI presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
oferta tehnicd.
9.3. Prestatorului ii revin toate obliga{iile ce rezultd din caietul de sarcini, chiar daca acestea nu sunt
prevazute in mod expres in contract.
9.4. Prestatorul se obligd sd despdgubeasca Achizitorul impotriva oricdror:

l) reclamalii qi acliuni in justiJie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mlrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materlalele, instalaliile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturd cu echipamentele achizi!ionate;

2) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturf, aferente e;<ecut[rii prezentului
contract, cu exceplia situaliei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarezL caietului de sarcini
intocmit de cdtre Achizitor.



9.5. Prestatorul se obligd sd emita gi sa inregistreze la sediul Achizitorului facturile reprezentdnd
prelul convenit prirr prezentul contract pentru serviciile prestate qi receplionate, 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 care are acces urmare a incheierii
prezentului contract, incalcarea acestei obligatii fiind sanctionata conform legislatiei civile si penale
aplicabila. dupd caz:.

10. Obliga(iile principale ale Achizitorului
10.I . Achizitorul se obligd sd receplioneze produsele la termenul convenit.
10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru produsele furnizate
gi serviciile prestate conform art.4.l din prezentul contract.
10.3. Achizitorul se obligd sd plSteascd pre{ul produselor cdtre Furnizor in termenul legal (Legea
nr.7212013) pe bazafacturilor emise gi comunicate de Furnizor conform art.9.5. din prezentul contract.

11. Sanc(iuni pent;ru neindeplinirea culpabill a obliga{iilor
I l.l. ln cazul in care, din vina sa, Prestatorul nu-gi executi obliga{iile asumate prin contract, atunci
Achizitorul are dreptul dearezilia contractul si/sau percepe penalitali deintdrziere in cuantum de 0, 1olo

din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, p6nd la momentul indeplinirii efective
a obligaliilor, pentru fiecare situa!ie de neindeplinire a obliga!iilor in parte, apreciati conform
contractului gi documentelor acestuia, in urmdtoarele situalii:

a) pentru inl.6rzieri in prestarea serviciilor. un cuantum de 0,lo/o din valoarea totala a contractului
pentru fiecare zi de intdrziere, pdni la momentul la care Prestatorul presteazd serviciile, cu aplicarea
prevederi lo r art.l 6.,1;

b) pentru neconformitali in prestarea serviciilor, avdnd in vedere cerin[ele/specificafiile precizate
in caietul de sarcini, un cuantum de 0,loh din valoarea totald a contractului pentru fiecare zi de
int6rziere calculatd p6nd la prestarea serviciilor la standardele asumate prin propunerea tehnic6;

c) pentru nerespectarea si neaducerea la indeplinire latermen, a solicitarilortransmise in scris de
Achizitor conform prezentului contract, calculate pana la indeplinirea solicitarii in cauza, pentru fiecare
solicitare nerezolvata la termen.
11.2. lncazul in c,are Achizitorul nu onoreazd facturile in termenul legal de platd atunci Prestatorul are
dreptul de a deduce acestuia ca penalitdji o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,lYolzi din plata
neefectuata.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, dd dreptul pafiiilezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de daune-
interese.
11.4. Prezentul contract se reziliazd unilateral, la dispozitia Achizitorului, fErf, a mai fi necesard
punerea in int6rziere a Prestatorului, fErE incuviinlarea vreunei instanle judecdtoreqti in urm6toarele
cazuri:

a) Prestatorul se afl5 in procedura insolven{ei, dispusa de cdtre instanta, printr-o sentin}a
irevocabild, potrivit Legii nr, 8512006 privind procedura insolvenlei. in acest caz, Prestatorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd p6ni la data denuniarii
unilaterale a contractului ;

b) Prestatorul nlt igi indeplinegte obliga1iile de furnizare a produselor in conformitate cu
prevederile art. 16.4 9i Achizitorul nu transmite notificare scris[ Prestatorului cd poate continua
furnizarea produselor cu calculul de penalitd{i prevazut la art. I l.l, lit. a);

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

d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracjiune in legaturf, cu exercitarea profesiei printr-o
hot6rAre j udecEtorezscd defi nitivd;

e) Prestatortrl se afl[ in culpa profesionald gravd ce poate fi doveditd prin orice mijloc de proba
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 asemerlea modificdri sunt
inregistrate in conditiile legii si intr-un act adilional la contractul de servicii;

g) aparilia oricdrei alte incapacitali legale care si impiedice executarea contractului de servicii;
h) in caz de neexecutare culpabilS din vina Prestatorului a obligaliilor previizute la art. 9 qi art.

13, atunci c6nd cuantumul penalitatrilor de intArziere este mai mare de l0% din pre{ul contractului,
Achizitorul este indreptdlit sd considere contractuI desfiin(at de drept, fdrd, a mai fi necesard punerea in
intArziere a Prestatorului, lErd incuviin{area vreunei instanle judecdtoregti gi ldrii a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalit6li prealabile. in aceastd situalie Prestatorul nu este indreptalit sa solicite
niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptdlit s[ le primeascd ca urmare a rezilierii
contractului potrivit acestei clauze.
1 l.5. Rezilierea contractului pentru motivele men{ionate la art. I 1.4 literele a) - h) se va notifica in
scris Prestatorului si va deveni efectiva in termen de 10 zile lucrdtoare de la data notificarii. La
momentul rezilierii contractului sau la primirea notificdrii in acest sens, Prestat.orul va lua mdsuri
imediate pentru frnalizarea livrarii produselor si/sau serviciilor in mod prompt gi c,rganizat astfel inc6t
costurile aferente s[ fie minime.
I 1.6. Achizitorul va avea, pAnd la data rezilierii, aceleaqi obligalii de plat6 prevdzute in contract,
inclus^iv plata produselor furnizate qi recep(ionate p6nd in acel moment.
11.7. In cazulrezilierii contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care trebuie
sd le suporte Prestatorul gi/sau se vor re{ine din garan{ia de bund execu(ie.
11.8. In cazul in care nu se pot aplica prevederile art. 11.7. recuperarea daunelor se va face conform
prevederilor legale in vigoare la acea data.
I1.9. Achizitorul igi rezervi dreptul de a denun{a unilateral contractul de servicii, in cel mult 10 de

zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului gi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in aqa mdsurd incAt indeplinirea contrar:tului respectiv ar fi
contrard interesului publ ic.
I L 10. ln cazul prevSzut la clauza I I .9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita p6nd la data denun{6rii unilaterale a contractului .

I l.l l. Oprirea prestdrii produselor de cdtre Furnizor conform aft. ll.9 din prezentul contract fErd
notificarea in prealabil a Achizitorului, da dreptul acestuia din urmi de a rezilia contractul la data afl[rii
nrotivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin drept, la data
afldrii motivelor, fbrd intervenlia instanlei gi lEra alte formalit[!i suplimentare.
11.12. 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 si29

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 speciJic

12. Garanlia de buni execu{ie a contractului
12.1 - Prestatatorul se obliga si constituie garan{ie de bund execufie a contractului in valoare de

.. lei, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnirii contractului de cdtre ambele pa4i,
valabild pe toata perioada derularii lui, in procent de l0o/o din valoarea contractului fara TVA.
12.2. Garanlia de bun[ execufie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TREZ7025006XXX000l92 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral sau printr-un instrument de
garantare emis in condiliile legii de o societate bancar[ sau de o societate de asigur[ri, care devine anexd
la contract..
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garanJiei de bund e,xecutrie, oricdnd pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu igi



indeplinegte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenfii asupra
garanliei de buna r:xecu{ie Achizitorul are obligalia de a notifica pretenlia at6t contractantului, cdi qi
emitentului instrunrentului de garantare, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate, precum gi
modul de calcul al prejudiciului. in situafia executdrii garanliei de bund execulie, pa(ial sau total,
Prestatorul are obligalia de a reintregii garanlia in cauz[ raportat la restul r6mas de executat.
12.4. Achizitorul se obligd sd restituie garanlia de bund execulie in cel mult 14 zile de la data furnizarii
tuturor produselor si expirarii termenului de garantie al acestora, dacd nu a ridicat pAna la acea data
pretentii asupra ei.
12.5" Garantia tetrnica este distinctd de garanlia de buni execufie a contractului (dupa caz).
12.6. Garan{ia de bund execulie se constituie de cf,tre Prestator in scopul asiguraiii Achizitorului de
indeplinire cantitativ6, calitativd gi in perioada convenit[ a contractului.
12.7 ' ln cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de
buna executie, Prestatorul este obligat sa-l despagubesca pe Achizitor integral gi intocmai.

13. Alte responsah,ilit[{i ale Prestatorului
l3.l' Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa tehnica si caietul de
sarcini.
13.2. Prestatorul se obliga sd supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,
materialele, instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fle definitivd,
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 ,:ste pe deplin responsabil pentru livrarea serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Iotodat6, este rlspunzdtor atdt de siguranla tuturor operaliunilor gi meiodelor de
prestare utilizate, clit qi de calif.icarea personalului folosit pe toati durata contractului.
13.4. Prestatorul trebuie sd respecte prevederile Legii 67712001 pentru proteclia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal gi libera circulafie a acestor date, art.l9 gi art. i0, ul"
Ordinului Avocatului Poporului nr.5212002 privind aprobarea cerinlelor minime de securitate a
prelucrdrilor de da.te cu caracter personal precum Ei prevederile Politicii de securitate a Directiei
Venituri Buget Local Sector 2 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

14. Recep(ie, inspecfii qi teste
l4.l' Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a inspecta gi/sau testa serviciile pentru a
verifica confbrmitatea lor cu specifica{iile din anexa/anexele la contract.
14.2. Inspecliile;ri test6rile la care vor fi supuse serviciile, cat gi condiliile de trecere a recep{iei
provizorii qi a recepliei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.

Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris. Prestatorului identitatea reprezentan{ilor sai
imputernici{i pentru efectuarea recep{iei, testelor gi inspecliilor.
14.3. Inspecliile gi testele din cadrul recep{iei provizorii qi recep{iei finale (calitative) se vor face la
destinajia finald a serviciilor, respectiv sediile Achizitorului.
14.4. Dacd vreunrrl din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specifica(iilor, Achizitorul are
dreptul sa il respingS, iar Prestatorul lird a modifica pre{ul contractului are obliga!ia:

a) de a inlocui serviciile refuzate; sau
b) de a f'ace toate modificarile necesare pentru ca serviciile sd corespunda specificaliilor lor

tehnice.
14.5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa gi, dacd este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amAnat datoritd faptului c[ serviciile au fost inspectate $i testate de Prestato., .u ruu ltra participarea
unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrarii acestora la destinalia finala.
14.6. Prevederile r:lauzelor 14.1 - 14.4 nu il vor absolvi pe Prestator de obliga{ia asumdrii garanliitor
sau altor obligalii prevdzute in contract.

I 5. incepere, fina li:za re, intfl rzieri, sista re
15. 1. Prestatorul are obliga{ia de a incepe presteze serviciilor in conformitate cu prezentul contract.



in cazul in care Prestatorul suferi intArzieri gi/sau suporta costuri suplirnentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, pdrfile 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 adduga la pre{ul contractului.

)5.2. Serviciile prestate inbaza contractului trebuie furnizate in termenul convenit de pd(i.
ln cazul in care exista :

a) orice motive de int6rziere, ce nu se datoreazi Prestatorului;
b) alte circumstanle neobiqnuite, susceptibile de a surveni astfel dec6t prin incdlcarea

contractului de Prestator,
Prestatorul este indrepta{it sd solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oric6rei

faze a acesteia, iar atunci pe(ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi vor semna un act
adilional, in condiliile legii, {Er[ 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 conditiile legii, orice intArziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a
sol icita penal itali Prestatorului.
15.4. Prezentul contract inceteazd de plin drept:

- la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, sau dup[ ultimul termen prev[zut in acordul de
prelungire stabilit;

- la o data anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voin{d a pS4ilor
contractante;

- prin denunlare unilaterala;
- in caz de for!6 rnajor6.

16. Prestarea gi documentele care inso(esc serviciile
16.1. Prestatorul are obligalia de furniza serviciile precizate la destina{iile ir,dicate de Achizitor
respectdnd datele din graficul de prestare.

Prestarea serviciilor si verificarea acestora se va face la sediile Achizitorului
16.2. La finalizarea serviciilor, Prestatorul va transmite Achizitorului toate docurnentele care inso{esc
serviciile, factura fiscald. rapoafte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii si

furnizari i serviciilor.
16.3. Certificarea de cdtre Achizitor a faptului cd serviciile au fost furnizate par{ial sau total se face
dupd prestare gi dupd recep(ie, prin semnarea de primire de cltre reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de Prestator pentru prestare.
16.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
intdrziere in indeplinirea contractului dI dreptul Achizitorului de a solicita Prestatorului penalitali,
conform prevederilor art. I 1.1.
16.5. Prestarea serviciilor se considerd incheiatd in momentul in care sunt tnrleplinite prevederile
clauzelor de recep!ie a serviciilor.

17. Asiguriri
17.1. Prestatorul are obliga{ia de a se asigura prin polila de asigurare privind asigurarea de rdspundere
civi16, in funclie de termenul comercial de prestare convenit.

18. Servicii
18.1. Pe l6ngd prestarea efectivi a serviciilor, Prestatorul are obligalia de a furniza gi serviciile
accesorii serviciilor furnizate, fdrd a modifica prelul contractului, dacd este cazul.
18.2. Prestatorul are obligalia de a furniza aceste servicii, pentru perioada de tirnp convenitS, respectiv
durata contractului, cu condilia ca aceste servicii sd nu elibereze Prestatorul de nicio obligalie de
garanfie asumatd prin contract.
18.3. Prestatorul are obligafia,cala solicitarea scrisd a Achizitorului, si p6streze in custodie serviciile
comandate, pdn[ la o dat[ ce ii va fi comunicatd ulterior, lir[ ca aceastd acliuno sd rnodifice pre{ul
contractului.



19" Garan{ie acorrlatl serviciilor
19"1. Prestatorul are obligalia de a garanta serviciile prestate prin contract in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
19.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, in scris, orice pldngere sau reclamafie
ce apare in conformitate cu aceastd garanlie.
19.3. La primirea unei astfel de notificdri Prestatorul are obliga{ia de a remedia problema in perioada
convenitd, fEr6 cosl.uri suplimentare pentru Achizitor. Serviciile care, in timpul perioadei de garanlie, le
inlocuiesc pe cele defecte beneficiazi de o noui perioad[ de garanfie care decurge de la data inlocuirii
produsului.
19.4. DacI Prestatorul, dupd ce a fost ingtiinJat conform art.79.2, nu remediazd problema in perioada
convenitS, beneficiitrul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul gi spezele Prestatorului qi fErd
a aduce nici un pre.iudiciu oriciror alte drepturi pe care beneficiarul le poate avea fa!6 de Prestator prin
contract.

20. Ajustarea prefului contractului
20.1. Pentru serviciile prestate si/sau serviciile livrate, plalile datorate de Achizitor Prestatorului sunt
cele declarate in propunerea financiar6, anexl la contract si nu se pot modifica.

21. Amendamente
21.1. Pd(ile contractante au dreptul de a modifica prin act adilional, in condiliile legii, clauzelor
contractuf ui, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazf, interesele comerciale legitime ale
acestora 9i care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului. Contractul de prestare se poate
prelungi numai cu zrcordul pirlilor pe o perioad[ determinata in conformitate cu legislalia in vigoare.

22. Subcontractanti
22.1. Prestatorul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractan{ii desemnafi, in aceleagi conditrii
?n care el a semnat contractul cu Achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului
Achizitorului. Activititile ce revin acestora, precum gi sumele aferente livrarilor, sunt cuprinse in
contractul.
22.2. Achizitorr"rl poate ef-ectua pla(i corespunzltoare p6r!iilpd4ilor din contract indeplinite de catre
subcontractan{ii prcpugi in of'ertd,, dacd, aceqtia solicitd la momentul incheierii contractului sau la
momentul introducerii lor in contract, pentru serviciile livrate Achizitorului.
22.3. Achizitorul ef-ectueazf, pl[!ile directe cdtre subcontractanlii agreaJi doar atunci cAnd prestalia
acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 pa(i, respectiv Achizitor, Prestator gi
subcontractant sau ,Je Achizitor gi subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat, Prestatorul blocheazd
confirmarea prestarii obligaliilor asumate de subcontractant.

Dispoziliile prevdzute mai sus nu diminueazd rdspunderea Prestatorului in ceea ce privegte
modul de indeplinire a contractului.
22.4. Prestatorul rlre obliga{ia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractanlii desremna{i, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de Achizitor
22.5. Lista subcontractanlilor cuprinzdnd datele de identificare a acestora, precum gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.6. PrestatorLrl r;i subcontractanlii sunt pe deplin rdspunzitori fata de Achizitor de modul in care
indepl inesc contracr:ul.

Subcontractrnntul este pe deplin rdspunzdtor fata de Prestator gi Achizitor de modul in care
indeplinegte partea rsa din contract.
22.7 . Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acegtia nu
indeplinesc partea lor din contract. Prestatorr.rl 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 activit[1ilor subcontractate, care
va fi cel mult egalS cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd si se va face doar cu
acordul prealabil al Achizitorului.



Subcontractanlii schimbati au obligalia de a prezenta o declara(ie pe propria rdspundere prin
care igi asumd respectarea prevederilor caietului de sarcini Ei a propunerii tehnice depuse de cdtre
contractant la ofertd, aferentd activitdtri i supuse subcontractdri i.

Contractele de subcontractare gi declara{iile vor fi prezentate cu cel pu{in 15 zile inainte de
momentul inceperii prestarii serviciilor de cdtre noii subcontractan{i.

Noii subcontractanli au obligafia de a transmite certificatele qi alte documernte necesare pentru
verificarea inexistenfei unor situalii de excludere qi a resurselor/capabilitalilor corespllnzdtoare pd4ilor
de irnplicare 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 Ar:hizitorul sau pentru
serviciile prestate de subcontractantii pentru care Achizitorul nu si-a dat acordul, ulterior incheierii
contractului.

23. intarzieri in indeplinirea contractului
23.1. Prestatorul are obliga{ia de a indeplini contractul de prestare in perioada/porioadele inscrise in
graficuI de livrare.
23.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obligaJia de a notifica, in timp util, Achi:zitorul; modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de livrare se face cu acordul pa(ilor:, prin act adilional.
23.3. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire atermenului de executie, orice
intArziere in indeplinirea contractului da dreptul acestuia de a solicita penalitdli Prestatorului.

24. Cesiunea
24.1. Prestatorul se oblig6 s[ nu transfere obligaliile asumate prin contract.
24.2" Prestatorul se obliga sd nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil expres
al Achizitorului.

25. For(a majorl
25.1 . Forja majord este constatatd de o autoritate competentd.
25.2. Fo(a majord exonereazd, par\ile contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin prezentul
contracf pe toati perioada in care aceasta aclioneazd,.
25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd iri perioada de ac{iune a forlei majore. dar fErd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pa(ilor pAnb [a aparilia acesteia.
25.4. Partea contractanti care invocd fo(a majora are obliga{ia de a notiflca celeilalte pa4i, imediat gi

in mod complet, producerea acesteia qi sa ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecinlelor.
25.5. Dacd fo(a majora aclioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioada nrai mare de l0 zile,
fiecare pafte va avea dreptul sd notifice celeilalte parli incetarea de plin drept a prezr:ntului contract, lird
ca vreuna din p54i sd poatl pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solu(ionarea litigiilor
26.1. Achizitorul qi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.
26.2. Dac6, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul gi Prestatorul nu reugesc sd
rezolve in mod amiabil o divergen{d contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze de
cdtre instanfele judecatoregti competente de la sediul Achizitorului"

27. Confiden{ialitate
27.1. In executarea prezentului contract, fiecare pafte se obliga sa pdstreze confidenlialitatea asupra
tuturor informaliilor sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, numerica, etc.) relbritoare la prezentul
contract si la anexele acestuia.



27.2. Obligalia de confidenlialitate asumata de pi(i incumba si colaboratorilor, consultanlilor,
salaria{ilor si, in gerneral, tuturor prepugilor acestora. Partile isi asuma obligalia de a ingtiinla persoanele
previzute mai sus asupra caracterului confidenfial al informafiilor si de a veghea la respectaiea acestei
obligalii.
27.3. Obligalia de confidenlialitate asumata potrivit prezentului contract isi va produce efectele si dupa
incetarea, din orice cauza, a prezentului contract.

28. Limba care guverneazd contractul
27 .1. Limba care guvern eazd contractul este limba rom6nd.

29. Comuniclri
29.1. Orice comunicare intre pi(i, ref-eritoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie sd fie
transmisa in scris.

Orice docurnent scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cdt gi in momentul primirii.
29.2. Comunicdrile intre p6r(i se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirmdrii in scris
a primirii comunicirrii.
P6(ile au inleles sd incheie azi ............ prezentul contract in doul exemplare, c6te unul
pentru fiecare parte.

Achizitor, prestator,
Direc(ia Venituri )Buget Local Sector 2 S.C. ....................S.R.L.

Director Etrecutiv , Director General,




