
Contract de prestari servicii (draft-clauze obligatorii)
nr.-data-

Preambul
in temeiul Legii nr.98|2OLG privind achiziliile publice s-a incheiat prezentul contract de prestiri
servicii, intre:
L. Autoritatea contractantS, Directia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. Girii Obor
nr 10, Sector 2, telefon 252.84.09|fax252.84.L2, e-mail cod fiscal 138L1802 cont trezorerie

Trezoreria Sector 2 reprezentatd
in calitate de Achizitor, pe de o parte

prin

9i

2. denumire operatorul economic
adresa sediu .........

telefon/fax .....,, e-mail numdr de inmatriculare ....,...

cod f isca I cont (trezorerie, banci)
reprezentat prin

conducitorului)
;;;l; 

(denumirea

in calitate de Prestator, pe de altd parte.

2. Definilii
2,L, ln prezentul contract urmdtoriitermeni vor fi interpretali astfel:

a), contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.

b). Achizitor gi Prestator - pirtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contracU

c). prelul contractului - pretul pletibil Prestatorului de citre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integralS gi corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d), produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele
la prezentul contract, pe care Prestatorul se obligS, prin contract, sd le presteze Achizitorului;

e). servicii - servicii aferente livrarii serviciilor, respectiv activitdti legate de prestarea
serviciilor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea ?n functiune, asistenta tehnici in
perioada de garantie gi orice alte asemenea obligatii care 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 esentiald a

componentelor rezultd un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile
sale de baz5, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea serviciilor si serviciilor poate
fi distincti de nationalitatea Prestatorului.

g). destinatie finalS - locul unde Prestatorul are obligatia de a furniza echipamentele;
h). termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera

lnternational6 de Comert (ClC).

i). for[a majord - un eveniment mai presus de controlul pdrtilor, care nu se datoreazi gregelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face
imposibil5 livrarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rizboaie, revolu!ii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a

unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativS. Nu este considerat forte
majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, firi a crea o imposibilitate de livrare, face

extrem de costisitoare livrarea obligatiilor uneia din pdrti;
j).zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.



6.3. Prezentul contract poate inceta dacd nu sunt respectate clauzele contractuale, dupd ce s-a

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

7. Executarea contractului
7.1. Livrarea serviciilor gi/sau serviciilor ce fac obiectul prezentului contractincepe dupS semnarea

contractului de citre ambele pdrli gi constituirea garantiei de buni executie in conformitate cu

arl.L2.L.

8. Documentele contractului
8.1, Documentele contractului ce fac parte integranta din contract sunt:
. anexele la prezentul contract;
. propunerea, oferta tehnici 5i finaciarS;
. garanlia de bund execulie;
. documentatia de atribuire gi caietul de sarcini;
. graficul de prestare;
. actele adilionale, dacd pdrtile vor semna astfel de documente, in timpul derulSrii contractului'
. lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dacd este cazul;
r dhBajamentulferm de sus{inere din partea unuiter{, daci este cazul.

9. Obligaliile principale ale Prestatorului
9.1. Sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului conform cerintelor specificate in Anexele la

prezentul contract si in caietul de sarcini. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele 5i/sau performanlele
prezentate in oferta tehnicS.
9.2. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile in 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 sd despdgubeasca Achizitorulimpotriva oricdror:

1) reclama{ii gi actiuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mdrci inregistrate etc,), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturi cu echipamentele achizitionate;

2) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd aferente executirii prezentului
contract, cu exceptia situatiei in care o astfel de inc5lcare rezultS din respectarea caietului de sarcini
intocmit de citre Achizitor.
9.5. Prestatorul se obligi s5 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 obligatiifiind sanctionata conform legislatiei civile si penale

10. Obligatiile principale ale Achizitorului
10.1. Achizitorul se obligS sd receptioneze serviciile la termenul convenit.



g) aparitia oricdrei alte incapacitdti legale care si impiedice executarea contractului de

servicii;

h)in caz de neexecutare culpabilS din vina Prestatorului a obligatiilor prevSzute la art.9 $i art.
13, atunci c6nd cuantumul penalitdtilor de tnt6rziere este mai mare de LO% din pre{ul contractului,
Achizitorul este indreptitit sd considere contractul desfiinlat de drept, fSrd a mai fi necesard punerea

in intdrziere a Prestatorului, fdrd incuviintarea vreunei instante judecdtoregti gi fdrd a mai fi necesara

indeplinirea vreunei formalit6li prealabile. Tn aceastd situalie Prestatorul nu este indreptSlit s5

solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptSlit sd le primeasci ca urmare

a rezilierii contractului potrivit acestei clauze.

11.5. Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 11.4 literele a) - h) se va notifica in
scris Prestatorului si va deveni efectiva in termen de 10 zile lucritoare de la data notificarii. La

momentul rezilierii contractului sau la primirea notificirii in acest sens, Prestatorul va lua mEsuri

imediate pentru finalizarea livrarii serviciilor si/sau serviciilor in mod prompt gi organizat astfel inc6t
costurile aferente sd fie minime.
tL.6. Achizitorul va avea, pSni la data rezilierii, aceleagi obligatii de plati previzute in contract,
inclusiv plata serviciilor furnizate gi receptionate pdnd in acel moment.
L1.7. in cazul rezilierii contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care

trebuie sd le suporte Prestatorul $i/sau se vor retine din garantia de buni executie.
11.8. in cazul in care nu se pot aplica prevederile art. !L.7. recuperarea daunelor se va face

conform prevederilor legale in vigoare la acea data.
11.9. Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 10 de

zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului gi

care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a5a misurd inc6t indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrarl interesului public.

11.L0. in cazul previzut la clauza !!.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzStoare pentru partea din contract indeplinita p6nd la data denuntirii unilaterale a

contractului .

LL,LI, Oprirea prestirii serviciilor de c6tre Prestator conform art. 11.9 din prezentul contract fSrd

notificarea in prealabil a Achizitorului, dd dreptul acestuia din urmd de a rezilia contractul la data

afl5rii motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va inceta de plin drept, la

data aflSrii motivelor, firi interventia instantei gi fSrd alte formalitdti suplimentare.
LL.LZ. 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. L553 Cod civil - pactul comisoriu - si de a pretinde plata de daune - interese.

Clauze specifice

12. Garanlia de buni execulie a contractului
t2.1. Cuantumul garantiei de buna executie este de L0% din pretul 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 executirii contractului se suplimenteazd valoarea acestuia,

contractantul are obligatia de a completa garantia de buni executie in corelatie cu noua valoare a

contactului.
12.2. Garanlia de bund executie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TRE27025006XXX000192 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral sau printr-un instrument de
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14.6. Prevederile clauzelor L4.t- t4.4nu ilvor absolvi pe Prestator de obligatia asumdriigarantiilor
sau altor obligatii prevdzute in contract.

15. incepere, fi na lizare, int6rzieri, sistare
15.1. Prestatorul are obligatia de aincepe presteze serviciilorin conformitate cu prezentul contract.

in cazul in care Prestatorul suferd int6rzieri $i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
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 adiuga la pretul contractului.

15.2. Serviciile prestate in baza contractului trebuie furnizate in termenul convenit de pdrti,

in cazul in care exista :

a) orice motive de int6rziere, ce nu se datoreazd Prestatorului;
b) alte circumstan{e neobignuite, susceptibile de a surveni astfel dec6t prin incilcarea

contractului de Prestator,
Prestatorul este indreptetit sd solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a

oricdrei faze a acesteia, iar atunci pir{ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 5i vor
semna un act aditional, in condiliile legii, fdrd a fi afectate prevederile referitoare la pre!ul

contractu l u i.

15.3. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a
serviciilor, in condi!iile legii, orice intdrziere in indeplinirea contractului di dreptul Achizitorului de a

solicita penalitdli Prestatorului.
15.4. Prezentul contract inceteazi de plin drept:

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

- la o dati anterioarS celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointd a pdrlilor
co ntracta nte;

- prin denuntare unilaterala;
- in caz de fortS majorS.

16. Prestarea gi documentele care insotesc serviciile
L6.L. Prestatorul are obligatia de furniza serviciile precizate la destinatiile 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 obligatia de a comunica, in scris, at6t Achizitorului,
cdt gi, dupd caz, societStii de asigurdri datele de expediere, numdrul contractului, descrierea

serviciilor, cantitatea, locul de incdrcare gi locul de descSrcare.

Prestatorul va transmite Achizitorului toate documentele care inso{esc serviciile, factura
fiscalS, rapoarte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii sifurnizdrii serviciilor.
16.3. Certificarea de cdtre Achizitor a faptului cd serviciile au fost furnizate parlial sau total se face

dupd instalare gi dupd receptie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al

acestuia, pe documentele emise de Prestator pentru prestare.
L6.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,

orice int6rziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita Prestatorului
penalitSli, conform prevederilor art. L1.1,

16.5. Prestarea serviciilor se considerd incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receptie a serviciilor.

17. Asigurdri
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gi subcontractant sau de Achizitor gi subcontractant atunci c6nd, in mod nejustificat, Prestatorul
blocheazd confirmarea prestarii obligatiilor asumate de subcontractant.

Dispoziliile prevdzute mai sus nu diminueazd rispunderea 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 subcontractantii desemnati, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de Achizitor
22.5. Lista subcontractantilor cuprinzAnd datele de identificare a acestora, precum gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.6. Prestatorul gi subcontractanlii sunt pe deplin rdspunzdtori fata de Achizitor de modul in care

indepli nesc contractu l.
Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fata de Prestator 5i Achizitor de modul in care

indeplinegte partea sa din contract.
22.7. Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acegtia 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 activitdtilor
subcontractate, care va fi cel mult egalS cu valoarea declaratS in cadrul ofertei ca fiind
subcontractati si se va face doar cu acordul prealabil al Achizitorului.

Subcontractantii schimbati au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria rispundere prin
care igi asumd respectarea prevederilor caietului de sarcini gi a propunerii tehnice depuse de citre
contractant la oferti, aferenti activitdtii supuse subcontractdrii.

Contractele de subcontractare 5i declaratiile vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de

momentul inceperii prestirii serviciilor de citre noii subcontractanti.
Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele gi alte documente necesare

pentru verificarea inexistentei unor situalii de excludere 5i a resurselor/capabilitdtilor
corespunzdtoare pdrtilor 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 indeplinirea contractului
23.L. 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 obligalia de a notifica, in timp util, Achizitorul; modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act
adilional.
23.3, ln afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice int6rzierein indeplinirea contractuluidi dreptulacestuia de a solicita penalit5li Prestatorului.

24. Cesiunea
24.L. Prestatorul se obligd s5 nu transfere obligatiile asumate prin contract.
24.2. Prestatorul se obligd sd nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil
expres al Achizitorului.



31. PROTECTTA DATELOR CU CARACTER PERSONAT

31.1. Atunci c6nd prelucreazi date cu caracter personal in legituri cu prezentul Contract, fiecare

Parte se obligi si se conformeze cu legislalia aplicabil5 privind proteclia datelor cu caracter personal,

incluz6nd, dar fird a se limitS la, prevederile Regulamentului (UE) 2OL61679, legislalia de punere in
aplicare pi deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Rominia (ANSPDCP) le poate emite
periodic in legiturd cu acestea.

31.2. Fiecare Parte va divulga celeilalte Pirli date cu caracter personal privind angajalii sau

reprezentanlii sdi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor constd in: nume,

prenume, pozilie, numdr de telefon, adresd de e-mail pentru reprezentantul pSrti respective. Acolo

unde legea prevede astfel, fiecare Parte care divulga informaliiin legdturi cu angajatrii/reprezentanlii
sdi trebuie s5 furnizeze o noti de informare persoanelor vizate, informandu-le in mod corespunzdtor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, efectuatd de citre cealaltS Parte in
legituri cu prezentul Contract.
31.3. Pentru evitarea oricdrui dubiu, P6rlile iau cunogtin!5 gi convin ci fiecare Parte sd determine, in
mod independent, scopul/scopurile pi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in
legituri cu acest Contract. Mai precis, Pdrlile convin prin prezenla clauza gi confirmd cd nu o sd

aclioneze cd operatori asociali sau sd fie intr-o relalie de tip operator-persoand imputernicita de

operator, fiecare Parte acliondnd ci un operator de date independent pentru propria prelucrare a

datelor in legituri cu prezentul Contract, gi nici una dintre Pirli nu acceptd vreo rispundere pentru o
incllcare de cdtre cealaltd Parte a legislaliei aplicabile.

PSrlile au inteles si incheie azi .............. prezentul contract in doud exemplare, c6te unul pentru

fiecare parte.

Beneficiar,
Directia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv,

Prestator,

Director General,
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