
Contract de servicii
data

Preambul
in temeiul Legii nr,98/2016 privind achiziliile publice s-a incheiat prezentul contract de prestiri
servicii, intre:
L' Autoritatea contractant6, Direclia Venituri Buget Local sector 2., adresa sediu Bd. GSrii obornr 10, Sector 2, telefon ZSZ,B4,Aglfax 252.g4.12, e-mail cod fiscal 13811g02 cont trezorerieR028TREz702245La22axxxxx rrezoreria Sector 2 reprezentatd prin Director Executiv si Director
[xecutiv Adjunct in calitate de Achizitor, pe de o parte
$r

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

telefonfiax ...., e-mail
cod f isca I

numlr de inmatriculare ..,,,....
cont

nr.

(trezorerie,
reprezentat

bancd)
prin

f uncf ia
conducdtorului)

in calitate de prestator, pe de alti parte.

2. Definilii
2,7. in prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:

a)' contract - reprezinta prezentur contract $i toate Anexere sare.
b)' Achizitor 9i Prestator - pdrlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contracu
c)' pre{ul contractului - prelul pldtibil Prestatorului de c5tre Achizitor, in baza contractului,pentru indeplinirea integralS 5i corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d)' produse - echipamentele, maginile, utilaiele, oriceilte bunuri, cuprinse in anexa/anexele

la prezentulcontract, pe care Prestatorulse oblig#, prin contract, s5 le presteze Achizitorului;e)' servicii - servicii aferente livrarii serviciilor, respectiv activitdfi legate de prestareaserviciilor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcliune, asistenla tehnic6 tnperioada de garanlie 5i orice alte asemenea obligalii care ievin prestatorului prin contract;f)' origine - locul unde echipamentele au fost realizate, fabricate. Echipamentele suntfabricate atunci cind prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majorr gi esenliald acomponentelor rezult5 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 poatefi distinct5 de nalionalitatea prestatorului.

g)' destinalie finald - locul unde Prestatorul are obliga{ia de a furniza echipamentele;h)' termenii comerciali de livrare var fi interpr*trli conform INC0TERMS 2000 - cameralnternationalS de Comert (CtC).

i)' forla major5 - un eveniment mai presus de controlul pdr{ilor, care nu se datoreazd gregeliisau vinei acestora, care nu putea fi prev6zut la momentul incheierii contractului gi care faceimposibild livrarea 5i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:rSzboaie, revolulii, incendii, inunda(ii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii aparute ca urmare aunei carantine, embargoLl, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat fortdmajord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de livrare, faceextrem de costisitoare livrarea obligatriilor uneia din pdrli;
j), zi - zi calendaristic$; an - 365 de zile,



3. lnterpretare
3.1. in pr"rantul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural 5i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context'

3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se

specifici in mod diferit,

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. prestatorul se obligi si sd presteze Servicii de Audit Financiar pentru proiectul "AMENAJARE

SEDTU ADMtN;STRATIV - DtRECTIA VENtTURI BUGET LOCAL SECTOR 2", conform anexei la prezentul

contract in perioada/ perioadele convenite, (pentru serviciile definite in prezentul contract,) 5i in

conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract'

4,2. Achizitorul se obiigl sf, plSteascfi prelul convenit in prezentul contract'

5. Prelul contractului

S.1. pre!ul contractului, respectiv pre!ul serviciilor, este de ...,...... lei la care se adaugd """"' TVA'

5.2. Prelul rSmdne ferm pe toat5 perioada derulSrii contractului,

6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract incepe de la data de """"""""""'
6.2, Prezentul contract inceteazd sd producl efecte la data de ,...."...... sau dupi ultimul

termen prev5zut in acordul de prelungire, conform legii, cu excepf ia menfionata la pct'6'5'

prelungirea contractului inilial nu poate depili o duratl de 4 luni de la data expirlrii duratei

iniliale de indeplinire a acestuia.

6.3. prezentul contract poate inceta dac; nu sunt respectate clauzele contractuale, dupd ce s-a

fdcut dovada neindeplinirii contractului.

6.4. partea care doregte incetarea contractului, dupE ce a ffrcut dovada neindeplinirii clauzelor

contractuale, anunta cealaltH parte cu cel pulin 10 zileinainte de incetarea efectiva.

6.5. Contractul produce efecte pana la data expirarii garantiei serviciilor'

7. Executarea contractului
7.t. Livrarea serviciilor 5i/sau serviciilor ce fac obiectul prezentului contract incepe dupS semnarea

contractului de citre ambele pdrti si constituirea garantiei de buni execulie tn conformitate cu

art.12.1.

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

. anexele la Prezentul contract;
r propunerea, oferta tehnic6 9i finaciar5;
r $aranlia de bunS execulie;
. documentalia de atribuire 5i caietul de sarcini;

r graficul de prestare;
. actele adi(ionale, dacd pfirlile vor semna astfel de documente, tn timpul

contractului;
. lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dacd este cazul;

r BfiBtsjamentulferm de suslinere din partea unui ter!, daci este cazul'

derulSrii



9. Obligaliile principale ale prestatorului
9'1' Prestatorul se obligd si presteze serviciile la standardele ;i/sau performanlele prezentate in
oferta tehnicd.
9'2' Prestatorul se obligi si presteze serviciilein conformitate cu graficul de prestare prezentatin
oferta tehnicS.
9'3' Prestatorului ii revin toate obligatiile ce rerulta din caietul de sarcini, chiar daca acestea nu
sunt prevazute in mod expres in contract,
9.4. Prestatorul se obliga sE despigubeasca Achizitorulimpotriva oricdror:

1) reclamalii gi acfiuni in justilie, ce rezultd din ?ncfilcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mlrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalafiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu echipimentele achizilionate;

2) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturfi aferente executf;rii preeentului
contract, cu exceptia situatiei?n care o astfelde incdlcare rezult! din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cStre 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 infornratiilor despre
Achizitor, ale acestuia sau in legatura cu activitatea acestuia la care are acces urmare a incheieriiprezentului contract, incalcarea acestei obligatii fiind sanctionata conform legislatiei civile si penale
aplicabila, dupa caz,

10. Obligafiile principale ale Achizitorului
10.1, Achizitorul se obligi si recepfioneze serviciile la termenul convenit.
10'2' Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciileprestate gi serviciile prestate conform art.4.1 din prezentul contract.
1"0'3, Achizitorul se obligd sfi plSteasci pre!ul serviciilor cltre prestator in
nr'72/2}fi]t pe baza facturilor emise gi comunicate de prestator conform
contract,

termenul legal (Legea

art,9.5. din prezentul

lI' Sancliuni pentru neindeplinirea culpabili a obligaliilor
11'f in cazulin care, din vina sa, Prestatorul nu-gi executi obligaliile asumate prin contract, atunci
Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/sau percepe penalitigi de int6rziere in cuantum de 0,
1% din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, p6nd la momentul ?ndeplinirii
efective a obliga!iilor, pentru fiecare situatrie de neindeplinire a obliga!iilor in parte, apreciati
conform contractului gi documentelor acestuia, in urmf,toarele situalii:

a) pentru intSrzieri in prestarea serviciilor, un cuantum de 0,1% din valoarea totald acontractului pentru fiecare zi de intdrziere, pdnS la momentul la care prestatorul livreazi serviciile,
cu aplicarea prevederilor art. 16.4;

b) pentru neconformit6!i in prestarea serviciilor, avdnd in vedere cerinlele/specificaliile
precizatein caietul de sarcini, un cuantum de 0,L% din valoarea torald a contractului pentru fiecarezi de intdrziere calculati p6nd la prestarea serviciilor la standardele asumate prin propunerea
tehnicS;

c) pentru nerespectarea si neaducerea la
scris de Achizitor conform prezentului contract,
pentru fiecare solicitare nerezolvata la termen.

indeplinire la termen, a solicitarilor transmise in
calculate pana la indeplinirea solicitarii in cauza,



Ll*2. ln cazul in care Achizitorul nu onoreaz6 facturile in termenul legal de plati atunci Prestatorul

are dreptul de a deduce acestuia ca penalitSli o suma echivalenta cu o cota procentuala de o,!%lzi

din plata neefectuata.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod

culpabil, df, dreptul parfii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de

daune-interese.
1,1..4. Prezentul contract se reziliazd unilateral, la dispozitia Achizitorului, f5rf, a mai fi necesard

punerea in int*rziere a Prestatorului, flrd incuviinlarea vreunei instanle judec5toregti in urmitoarele

cazuri:
a) prestatorul se aflS in procedura insolvenlei, dispusa de cltre instanta, printr-o sentinld

irevocabilS, potrivit Legii nr, 85/2006 privind procedura insolvenfei. in acest caz, Prestatorul are

dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indepliniti pdni la

data denun!5rii unilaterale a contractului ;

b) prestatorul nu i5i indepline5te obligaliile de prestaro a serviciilor

prevederile art. 16.4 gi Achizitorul nu transmite notificare scrisd Prestatorului

prestarea serviciilor cu calcululde penalitflli prevfrzut la art. 11'1, lit' a);

c) Prestatorul nu igi indeplinegte ohligatriile contractuale asumate,

Achizitor, Prestatorul primind o notificare prin care i se aduce la cunogtinl6

sau i5i executd in mod necorespunzdtor oricare din obligaliile care ii revin;

d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracliune in legSturd cu exercitarea Profesiei

printr-o hotd rdre judecdtoreasc5 def initiv5;

e) prestatorul se afl6 in culph profesionald grav6 ce poate fi doveditd prin orice mijloc de

probd de catre Achizitor;
f) are loc orice modificare organizalionali care implicS o schimbare cu privire la persoana

juridic6, natura sau controlul Prestatorului, cu exceplia situaliei in care asemenea modificdri sunt

inregistrate in conditiile legii siintr-un act adilional la contractul de servicii;

g) aparilia oricfrrei alte incapacitdli legale care s5 impiedice executarea contractului de

servicii;
h)in caz de neexecutare culpabilS din vina Prestatorului a obligaliilor previzute la art. I 5i art'

13, atunci c6nd cuantumul penalitdtrilor de int6rziere este mai mare de 10% din prelul contractului,

Achizitorul este indrept5lit sA considere contractul desfiinfat de drept, f5rfr a mai fi necesari punerea

in intarziere a prestatorului, fdrS incuviintrarea vreunei instante judecdtoregti Sif5rd a mai fi necesara

indeplinirea vreunei formalit*li prealabile. in aceastd situatie Prestatorul nu este indreptdtit sd

solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indrept5fit sE le primeasci ca urmare

a rezilierii contractului potrivit acestei clauze.

11.S. Rezilierea contractului pentru motivele menfionate la art. 11.4 literele a) - h) se va notifica in

scris prestatorului si va deveni efectiva in termen de 10 zile lucr6toare de la data notificarii. La

momentul rezilierii contractului sau la primirea notificdrii in acest sens, Prestatorul va lua mdsuri

imediate pentru finalizarea livrarii serviciilor si/sau serviciilor in mod prompt 9i organizat astfel inc6t

costurile aferente s5 fie minime.

11,6. Achizitorul va avea, pAnI la data rezilierii, aceleagi obligalii de platd prevdzute in contract,

inclusiv plata serviciilor furnizate 9i receplionate penA in acel ftioment'

1i..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 bunf, executie.

11.g. in .r.ui in care nu se pot aplica prevederile art, 11.7. recuperarea daunelor se va face

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

zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului

degi

faptul

in conformitate cu

c5 poate continua

a fost notificat de

ci nu gi-a executat

de

9i

4



care conduc la modificarea clauzelor contractuale ?n a5a misuri incfit indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrard interesului public.
11'10' ?n cazul previzut la clauza 71.g, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract ?ndeplinita pdnE la data denunlirii unilaterale a
contractului.
11'11' Oprirea prestSrii serviciilor de citre Prestator conform art. 11.9 din prezentul contract fdrE
notificarea in prealabil a Achizitorului, dE dreptul acestuia din urmi 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, firS interventia instantei 9i fSri alte formalit5li suplimentare.
71.12. 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 4-24,21 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. Garantia de buni executie a contractului
72'L' cuantumul garanliei de buna execulie este de 1o% din prelul contractului, exclusiv T,v,A.,
respectiv """ lei" Garantia de buna executie va fi constituita in cel mult S zile de la data semnarii
contractului' in cazul in care pe parcursul executirii contractului se suplimenteazl valoarea acestuia,
contractantul are obligalia de a completa garan!ia de bunS execulie in corelalie cu noua valoare a
contactul ui.
L2'2' Garanf ia de bunS execulie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO7sIRE27025006XXX000192 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral sau printr-un instrument de
garantare emis in condiliile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurari, care devine
anexd la contract..
t2'3' Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execulie, oric6nd pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul tn care prestatorul nu igi
?ndeplineSte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra
garan(iei de buni executie Achizitorul are obligalia de a notifica pretenlia at6t contractantului, c6t 5iemitentului instrumentului de garantare, precizdnd obligafiile care nu au fost respectate, precum gi
modul de calcul al preiudiciului' in situafia executirii giranliei de bund execulie, partial sau total,
Prestatorul are obligafia de a reintregiigaran[iain cauz6 raportatla restulrdmas de executat.72'4' Achizitorul se oblig5 s5 restituie Barantia de buni execulie in cel mult L4 zile de la data
furnizdrii tuturor serviciilor si expirarii termenului de garantie al acestora, dacE nu a ridicat p6nE la
acea data pretenlii asupra ei.
12'5' Garantia serviciilor/tehnica este distinctd de garantia de buni execulie a contractului (dupa
caz).

t2'6' Garantia de bund executie se constituie de c5tre Prestator in scopul asiguririi Achizitorului de
indeplinire cantitative, calitativi gi in perioada convenit6 a contractului.
72'7' in cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de
buna executie, Prestatorul este obligat sa-l desp5gubesca pe Achizitor integral 5i intocmai,

13. Alte responsabilitdli ale prestatorului



13.1. prestatorul are obligafia de a livra serviciile ii/sau presta serviciile prevdzute in contract cu

profesionalismul 5i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat 5i ?n conformitate cu

propunerea sa tehnicd si caietul de sarcini.

13.2. prestatorul se obligH sI supravegheze prestarea serviciilor, s5 asigure resursele umane,

materialele, instalaliile, echipamentele 5i orice alte asemenea, fie de naturl provizorie, fie definitivfl,

cerute de contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.

13.3. prestatoruleste pe deplin responsabil pentru livrarea serviciilorin conformitate cu graficul de

prestare convenit. Totodat$, este rispunzfltor at6t de siguranla tuturor operaliunilor 5i metodelor de

prestare utilizate, c6t gide calificarea personaluluifolosit pe toati durata contractului.

13.4. prestatorul trebuie sA respecte prevederile Legii 67712001 pentru proteclia persoanelor cu

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 5i libera circulalie a acestor date, art.19 5i art' 20,

ale Ordinului Avocatului poporului nr.52/2002 privind aprobarea cerinlelor minime de securitate a

prelucr6rilor de date cu caracter personal precum gi prevederile Politicii de securitate a Directiei

Venituri Buget Local Sector 2 privind prelucrarea datelor cu caracter personal'

14. Receplie, inspec[ii 5i teste

3.4,L. Achizitorul sau reprezentantul s5u are dreptul de a inspecta $i/sau testa serviciile pentru a

verifica conformitatea lor cu specifica!iile din anexa/anexele la contract'

1,4.2. lnspecliile 5i testdrile la care vor fi supuse serviciile, cdt 5i condiliile de trecere a receptiei

provizorii gi a recepliei finale (calitative) sunt descrise ?n anexa/anexele la prezentul contract'

Achizitorul are obligatria de a notifica, in scris, Prestatorului identitatea reprezentan(ilor sii

imputernici!i pentru efectuarea recep!iei, testelor 9i inspec!iilor,

14.3. lnspecliile 5i testele din cadrul recepliei provizorii 5i recepliei

destinalia finali a serviciilor, respectiv

finale (calitative) se vor face la

14.4. DacS vreunul din serviciile inSpectate sau testate ntt corespunde

dreptul sd tl respingS, iar Prestatorul firl a modifica prelul contractului

specificaliilor, Achieitorul are

are obligalia:

a) de a inlocui serviciile refuzate; sau

b) de a face toate modificirile necesare pentru ca serviciile sd corespundi specificatiilor lor

teh n ice.

14.5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa 5i, dacd este necesar, de a respinge nu va fi limitat

sau amanat datoriti faptului cI serviciile au fost inspectate $i testate de Prestator, cu sau fSri

participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrdrii acestora la destinalia finalS.

j.4.6. prevederile clauzelor L4.L - te.4 nu il vor absolvi pe Prestator de obligalia asumErii garantiilor

sau altor obligalii previzute in contract.

15. incepere, finalizare, ?ntArzieri, sistare

15.1. prestatorul are obligaiia de a incepe presteze serviciilor in conformitate cu prezentul contract'

in cazul tn care Prestatorul suferfi intdrzieri gi/sau suporta costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate Achizitorului, pdrlile vor stabili de comun acord, in condiliile legii:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;

b)totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se vor adSuga la prelul contractului.

15.2. Serviciile prestate in baza contractului trebuie furnizate in termenul convenit de p54i'

in cazul tn care exista :

a) orice motive de int6rziere, ce nu se datoreazd Prestatorului;

b) alte circumstanle neobi5nuite, susceptibile de a surveni astfel dec6t prin ?ncilcarea

contractului de Prestator,



Prestatorul este tndrept5lit si solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oriclrei faze a acesteia, iar atunci pir!ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 9i vor
semna un act aditional, in condifiile legli, fdrd a fi afectate prevederile referitoare la pre!ul
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 intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a
solicita penalitSli Prestatorului.
15,4. Prezentul contract inceteazd de plin drept:

- la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, sau dupi
de prelungire stabilit;

ultimul termen prevdzut in acordul

- la o datd anterioarl celei pentru
contracta nte;

care a fost incheiat, prin acordul de voinli a plrlilor

- prin denunfare unilaterala;
- in caz de for!5 majori.

16. Prestarea gi documentele care insofesc serviciile
16.1. Prestatorul are obligalia de furniza serviciile precizate la destinaliile indicate de Achizitor
respect6nd datele din graficul de prestare.

Prestarea serviciilor siverificarea acestora se va face la sediulAchizitoruluidin ...........,......,
16'2' La expedierea serviciilor, prestatorul are obligatria de a comunica, in scris, at6t Achizitorului,
cdt 5i, dup$ caz, societStii de asigurdri datele de expediere, numdrul contractului, descrierea
serviciilor, cantitatea, locul de ?ncf,rcare gi locul de descdrcare.

Prestatorul va transmite Achizitorului toate documentele care insolesc serviciile, factura
fiscald, rapoarte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatiisifurniz6riiserviciilor.
16'3' Certificarea de cdtre Achizitor a faptului cd serviciile au fost furnizate parlial sau total se face
dupi instalare 5i dup5 receplie, prin semnarea de primire de citre reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de prestator pentru prestare.
!6'4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
orice int6rziere in indeplinirea contractului d5 dreptul Achizitorului de a solicita

de prestare,
Prestatorului

penalitdti, conform prevederilor art. 11.1,
16.5, Prestarea serviciilor se considerd tncheiati in momentul in care
clauzelor de recepfie a serviciilor,

sunt indeplinite prevederile

17. Asiguriri
17.3" Prestatorul are obligalia de a se asigura prin polila de asigurare privind asigurarea de
rispundere civilS, in funclie de termenul comercial de prestare convenit.

18. Servicii
18'L. Pe ldngd prestarea efectivS a serviciilor, Prestatorul are obligalia de a furniza qi serviciile
accesoriiserviciilor furnizate, fErd a modifica prelulcontractulu[, dac5 este cazul.
18'2. Prestatorul are obliga;ia de a furniza aceste servicii, pentru perioada de timp convenitd,
respectiv durata contractului, cu condilia ca aceste servicii sd nu elibereze prestatorul de nicio
obligalie de garanfie asumat5 prin contract.
18'3' Prestatorul are obligalia, ca la solicitarea scrisfi a Achizitorului, sd pfrstreze in custodie
serviciile comandate, pAni la o dati ce ii va fi comunicati ulterior, fird ca aceastd acliune sE modifice
prelulcontractului.

19. Garanlie acordati serviciilor



1g.1. prestatorul are obligalia de a garanta serviciile prestate prin contract in conformitate cu

prevederile legale in vigoare.
1g.2, Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, in scris, orice pl6ngere sau

reclamalie ce apare in conformitate cu aceast6 garantie.

1.g.3. La primirea unei astfel de notificiri Prestatorul are obligalia de a remedia problema in

perioada convenite, fdri costuri suplimentare pentru Achizitor. Serviciile care, in timpul perioadei de

garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiazd de o noui perioadi de garanlie care decurge de la

data inlocuirii produsul ui.

19.4. Dacd Prestatorul, dupd ce a fost in5tiinlat conform art.1.9.2, nu remediazd problema in

perioada convenitd, beneficiarul are dreptul de a lua misuri de remediere pe riscul 5i spezele

Prestatorului ii fSrd a aduce nici un prejudiciu oric6ror alte drepturi pe care beneficiarul le poate

avea fald de Prestator prin contract.

20. Ajustarea prelului contractului
2A.1, Pentru serviciile prestate $i/sau serviciile livrate, plf,lile datorate de Achizitor Prestatorului

sunt cele declarate in propunerea financiarS, anexd la contract 5i nu se pot modifica'

21. Amendamente
21..L. p&rlile contractante au dreptul de a modifica prin act adilional, in condiliile legii, clauzelor

contractului, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazl interesele comerciale legitime

ale acestora 5i care nu au putut fi prev5zute la data incheierii contractului. Contractul de prestare se

poate prelungi numai cu acordul pIrfilor pe o perioadfi determinata in conformitate cu legislatia in

vigoare.

22. Subcontractanti
ZZ,L, Prestatorul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractanlii desemnali, tn acelea5i

conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului

Achizitorului, Activit$tile ce revin acestora, precum 5i sumele aferente livrarilor, sunt cuprinse in

contractul.
22.2. Achizitorul poate efectua plSli corespunzdtoare pdrlii/pirlilor din contract indeplinite de

cdtre subcontractaniii proputiin ofertS, daci acegtia soliciti la momentul incheierii contractului sau

la momentulintroducerii lor in contract, pentru serviciile livrate Achizitorului'

22.3. Achizitorul efectueazd plStile directe cdtre subcontractanlii agrea{i doar atunci c6nd prestalia

acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 pfrrfi, respectiv Achizitor, Prestator

gi subcontractant sau de Achizitor gi subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat, Prestatorul

blocheazi confirmarea prestarii obligaliilor asumate de subcontractant.

Dispozifiile prevdzute mai sus nu diminueaz5 r5spunderea Prestatorului in ceea ce privegte

modul de indeplinire a contractului.
22.4. prestatorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate

cu subcontractan{ii desemna!i, sub sanctiunea inopozabilitatii contractelor fata de Achizitor

22.5. Lista subcontractanlilor cuprinzdnd datele de identificare a acestora, precum 5i contractele

incheiate cu ace$tia se constituie in anexe la contract.

22,6. prestatorul gi subcontractanlii sunt pe deplin rispunzdtori fata de Achizitor de modul in care

indepl inesc contractul.
Subcontractantul este pe deplin rSspunzdtor fata de Prestator 5i Achizitor de modul in care

indeplineSte partea sa din contract,



22'7' Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca ace;tia nu
tndeplinesc 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 sadin contract, schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferenti activitdlilor
subcontractate, care va fi cel mult egalS cu valoarea declaratf, in cadrul ofertei ca fiind
subcontractatd si se va face doar cu acordul prealabil alAchizitorului.

subcontractanlii schimbati au obligalia de a prezenta o declaratie pe
care igi asumi respectarea prevederilor caietului de sarcini ;i a propunerii .

contractant la ofertS, aferenti activiti!ii supuse subcontractirii.
contractele de subcontractare 5i declarafiile vor fi prezentate cu

momentul ?nceperii prest6rii serviciilor de cEtre noii subcontractanli.
Noii subcontractanti au obligagia de a transmite certificatele

pentru verificarea inexistengei unor situalii de excludere gi
corespunzdtoare pdrtrilor de implicare in contract,

23.2, Daci pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecti
prestare a serviciilor, acesta are obligalia de a notifica, in timp util,
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de livrare se face cu
aditional.

22'9' Nerespectarea oricarei clauze privitoare la subcontractanti atrage inopozabilitatea
contractelor fata de Achizitor, implicit nesubzistand nici obligatia de plata a serviciilor furnizate desubcontractantii 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 ?n indeplinirea contractului
23'1' Prestatorul are obligalia de a indeplini contractul de prestare in perioada/perioadele inscrise
in graficul de livrare.

propria rdspundere prin
tehnice depuse de cdtre

cel pulin 15 zile inainte de

5i alte documente necesare
a resurselor/capabilitS!ilor

graficul de livrare sau de
Achizitorul; modificarea

acordul partilor, prin act

23'3' in afara cazului ?n care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intdrziere in indeplinirea contractului di dreptul acestuia de a solicita penalit6li prestatorului.

24. Cesiunea
24.t. Prestatorul se obligr sd nu transfere obligaliile asumate prin contract,
24'2' Prestatorul se obligi sd nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil
expres al Achizitorului.

25. Forla majori
25.7' Forla majori este constatati de o autoritate competenti.
25'2' Forfa majord exonereazd parlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta aclioneaza.
25'3' indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de ac!iune a forlei majore, dar fdrd aprejudicia drepturile ce lise cuveneau parlilor p6nI la aparilia acesteia.
25'4' Partea contractantd care invocd forla majori are obligalia de a notifica celeilalte pdr!i,
imediat 5i in mod complet, producerea acesteia gi s5 ia orice misuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitdrii consecintelor.
25'5' Dacd forta majord actioneazi sau se estimeazd cE va ac!iona o perioadS mai mare de 10 zile,
fiecare parte va avea dreptul s3 notifice celeilalte p5rliincetarea de plin drept a prezentuluicontract,
f6rd ca vreuna din prrli sd poatd pretinde cereilalte daune-interese.



26. Solutionarea litigiilor
26.L. Achizitorul gi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil6, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disput5 care se poate ivi ?ntre ei in cadrul sau in legaturd cu

indeplinirea contractului.
26.2. Dacd, dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul 5i Prestatorul nu reugesc si
rezolve in mod amiabil o divergenli contractualfi, fiecare poate solicita ca disputa s5 se solutioneze

de citre instanlele judecltoreqti competente de la sediul Achizitorului.

27. Confidenlialitate
27.L. ln 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. Obligalia de confidenlialitate asumata de pfirli incumba si colaboratorilor, consultantilor,

salarialilor si, in general, tuturor prepuqilor acestora, Partile isi asuma obliga!ia de a in5tiinla

persoanele prevdzute mai sus asupra caracterului confidenlial al informatiilor si de a veghea la

respectarea acestei obligalii.
27.3. Obligalia de confiden{ialitate asumata potrivit prezentului contract isi va produce efectele si

dupd incetarea, din orice cauza, a prezentului contract,

28. Limba care guverneazi contractul
27.L. Limba care guverneazf, contractul este limba romAn6.

29. Cornunicdri
29.L. Orice comunicare tntre pdr!i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie

transmisl in scris,

Orice document scris trebuie ?nregistrat at6t in momentul transmiterii c6t 5i in momentul

primirii.
29.2. ComunicSrile intre p5rli se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirm5rii tn

scris a primirii comunicfirii.

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

pdrlile au inleles si incheie azi ..........,... prezentul contract in doufr exemplare, c6te unul pentru

fiecare parte.

Beneficiar,
Direcfia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv,

Prestator,

Director General,

l0



ANEXA NR......

tA coNTRAcruL NR. .,,, /DATA.,..
CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECITA DATELOR PERSONALE

Partile:

Directia Venituri Buget Loca! Sector 2, cu sediul ?n Bucuresti, Bd. Girii Obor, Nr 10, Sector 2,
telefon +40 2L/252.84.09 fax +40 27/252,84.12, e-mail achizitii.publice@impozitelocale2.ro, cod
fiscal 13811802 cont trezorerie RO57TREZ24A51O1O32O12OOX Trezoreria Sector 2 reprezentati prin
Director Executiv gi Director Executiv Adjunct, in calitate de Achlzitor, pe de o parte,

Si

. { denumireo operatorului economic) adfgSS
telefon/fax numdr de inmatriculare
cod fiscal cont (trezorerie, bancd)

reprezentatd prin
(denumirea conducdtorului), funclia

in calitate de Prestator, pe de altd parte.

Art. 7. Pdrlile trebuie si respecte normele gi obligaliile impuse de dispoziliile in vigoare, privind
protecfia datelor cu caracter personal.

Art. 2, Pi4ile sunt congtiente de faptul cd normele europene din Regulam entul 619/2016 se aplicd
oricdrui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeani gi oricdrei persoane care
prelucreazd date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate tn Uniunea Europeand sau care le
furnizeazd servicii. Prin urmare, Pdrfile confirmi respectarea deplind a urmdtoarelor prevederi,
inclusiv dar fdrd a se limita la:

o capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind gtergerea, corectarea sau
transferul informaliilor personale

o informarea in caz de bregd de date a tuturor destinatarilor relevanli, intr-un interval maxim
de 72 ore 9i, in cazul Prestatorului nu mai tdrziu de 24 ore de la momentulin care o astfel de
incdlcare a securitdtii datelor a ajuns in atenlia acestuia,

o indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformdrii cu
Regula ment ul 67 9 I 20t6.

Art, 3. Pdrfile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat,
acesta fiind baza legald a prelucrdrii orice prelucrare suplimentard sau in alt scop face obiectul unui
acord separat de prelucrare a datelor, tncheiat intre Pdrfi. De asemena perioada de stocare a datelor
personale prelucrate prin contract este limitatd la perioada corespondentd realizdrii obiectului
principal al contractului.

Art.4, Datele cu caracter personal schimbate intre Pdrfi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor
terfe pdrfi neautorizate sau puse la dispozifie spre utilizare intr-un alt mod. prin urmare, pdrgile vor
lua toate mdsurile tehnice gi in special organizatorice necesare, in ceea ce privegte obligaliile asumate
prin aceastd clauzd:

o vor impiedica persoanele neautorizate sd obfind acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personalj

. vor preveni utilizarea fdrd autorizalie a sistemelor de prelucrare adatelor;

. se vor asigura cd persoanele care au dreptul si utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces gi cd datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fdrd autorizafie in cursul



prelucrdrii sau utilizdrii gi dupd stocare;

. se vor asigura cd datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau

eliminate fdrd autorizafie in timpul transmiterii electronice sau transportului $i ci este
posibil sd verifice gi si stabileascd cdtre care organisme se doregte sd se efectueze

transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

. se vor asigura ci pot verifica gi stabili dacd gi de cdtre cine au fost introduse, modificate

sau eliminate datele cu caracter personalin/din sistemele de prelucrare adatelor

. se vor asigura c6, in cazul unei acliuni de prelucrare a datelor cu caracter personal,

datele sunt

prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre edrli

. se vor asigura cd datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentald

. se vor asigura cd datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat

Beneficiar, Prestator,

Dlrectia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv, Director General,


