
contract de prestari servicii (draft-clauze obligatorii)
datanr,

Preambul
in temeiul Legii ff.9a/2076 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract de prestdri

servicii, intre:
1. Autoritatea contractanti, Directia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. Girii Obor

nr 10, Sector 2, telefo n 252.a4.Og/tax 252.a4.12, e-mail ..,,.........., cod fiscal 13811802 cont trezorerie
reprezentati prinTrezoreria Sector 2

cont (trezorerie, banci)cod fiscal

;il,;.....,...,.,,....,... ,....... ..... .... ..: 
(denumirea

in calitate de Prestator, pe de alt6 parte.

reprezentat prin

conducitorului)

2. Definilii
2.7. in prezentul contract urmetorii termenivor fi interpretali astfeli

a). contract - reprezintS prezentul contract ti toate Anexele sale.

b). Achizitor ti Prestator - p;(ile contractante, ata cum sunt acestea numite in prezentul

contractj
c), prelul contractului - prelul plitibil Prestatorului de cdtre Achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrale $i corespunz;toare a tuturor obligatiilor asumate prin contractj
d). produse echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele

la prezentulcontract, pe care P.estatorulse oblige, prin contract, si le presteze Achizitorului;
e). servicii - servicii aferente livrarii serviciilor, respectiv activit;ti legate de prestarea

serviciilor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcliune, asistenta tehnid in
perioada de garantie Si orice alte asemenea obligalii care revin Prestatorului prin contract;

f). origine - locul unde echipamentele au fost realizate, fabricate. Echipamentele sunt
fabricate atunci cend prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major; ti esenlialE a

componentelor rezultd un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile
sale de bazd, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea serviciilor si serviciilor poate
fi distinct; de nalionalitatea Prestatorului.

g). destinatie final; - locul unde Prestatorul are obligatia de a furniza echipamentele;
h). termenii comerciali de livrare vor fi interpretali conform INCOTERMS 2o0o - Camera

lnternational; de Comert (ClC).

i). forta major; - un eveniment mai presus de controlul p;rtilor, care nu se datoreaz6 gre$elii

sau vinei acestora, care nu putea fi prev5zut la momentul incheierii contractului gi care face
imposibilS livrarea Si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
r;2boaie, revolu!ii, incendii, inundatiisau orice alte catastrofe naturale, restrictiiapErute ca urmare a

unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv5 ci enunciativd. Nu este considerat fort;
majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, f;re a crea o imposibilitate de livrare, face
extrem de costisitoare livrarea obligaliilor uneia din p;rti;

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



k. Regulamentul General privind Proteclia Datelor sau GDPR - Regulamentul IUE) 2076/679 al

Parlamentului European 5i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce privette prelucrarea datelor cu caracter personal 9i privind liber; circulatie a acestor date ti
de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in lurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016j

L date cu caracter personal ' orice informalii privind o persoand fizicd identificatd sau

identificabila (,,persoana vizata")j o persoan; fizici identificabila este o perroani care poate fi
identificatS, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un

nume, un numir de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identitdtli sale fizice, fiziologice, genetace, psihice, economice, culturale
sau socialej
m. Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau f;r; utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ttergerea sau

distrugereaj
n. operator -persoand fizice sau juridicS, autoritatea public;, agentia sau alt organism care,

singur sau impreunE cu altele, stabilette scopurile 9i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal; atunci cend scopurile ti mijloacele prelucr;rii sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene

sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi previ2ute in
dreptul Uniunii Europene sau in dreptul intern;
o. inc6lcarea securitatii datelor cu caracter personal - o inc;lcare a securitdtii care duce, in mod

accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu

caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la

acestea.

3. lnterpretare
3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contaare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural Si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinU zile calendaristice daca nu se

specifice in mod diferit.
clauze obligatorii

4. obiectul prin.ipal al contractului
4.7. Prestatorul se obli8d se sd presteze serviciile de reparalii $i intrelinere centrale termice sedii
DVBL Sect. 2 in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4,2, Achizitorul se obligS s; pl6teasc; pre!ul convenit in prezentul contract.

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

5.2. Pretul 16mAne ferm pe toati perioada derul;rii contractului.

6. Ourata conthctului
6.1. Prezentul contract incepe de la data de 01.04.2020
6.2. Prezentul contract incetea26 s; producd efecte la data de 37.1'2.2020 sau dupi ultimul
termen prev;zut in acordul de prelungire, conform legii, cu exceptia mentionata Ia pct.6.5.

Prelungirea contractului inilial nu poate dep65i o durati de 4luni de la data expirdrii duratei
initiale de lndeplinire a acestuia.



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, dupi ce a ficut dovada neindeplinirii clauzelor
contractuale, anunta cealaltS parte cu cel putin 10 zile inainte de incetarea efectiva.
6.5. Contractul produce efecte pana la data expirarii garantiei serviciilor.

7. Executarea contractului
7,f, Livrarea serviciilor $i/sau serviciilor ce fac obiectul prezentului contract incepe dupd semnarea

contractului de cdtre ambele pirti $i constitulrea garanliei de bun5 executie in conformitate cu

art.12.1.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului ce fac parte integranta dln contract sunt:
. anexele la prezentul contracti
. propunerea, oferta tehni(5 ti finaciarS;
. garantia de bun; executie;
. documentatia de atribuire Si caietul de sarcini;
. graficul de prestare;
. actele aditionale, dac6 pirtile vor semna astfel de documente, in timpul derulerii contractului;
. lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dac; este ca2ul;
. angajamentul ferm de suslinere din partea unuitert, daci este cazul.

9. Obligatiile 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 se presteze serviciile la standardele $i/sau performantele
prezentate in oferta tehnic;.
9.2. Prestatorul se oblige se presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
oferta tehnice.
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 Achizitorul impotrlva oricdror:

1) reclamatii Si actiuni in justitie, ce rezultS din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectual; (brevete, nume, mdrci inregistrate etc,), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatur; cu echipamentele achizitionate;

2) daune-interese, costuri, taxe 5i cheltuieli de orice naturi aferente executarii prezentului
contract, cu exceptia situaliei in care o astfel de incdlcare rezulti din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cetre Achizitor.
9.5. Prestatorul se obligi se emita si sa inregistreze la sediul Achizitorului facturile reprezentand
pretul convenit prin prezentul contract pentrLr 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 obliB; si receplioneze serviciile la termenul convenit.



10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate $i serviciile prestate conform art.4.1 din prezentul contract.
10.3. Achizitorul se oblig; sA pl;teasc; pretul serviciilor cdtre Prestator in termenul legal (tegea

nr,72/2013) pe baza facturilor emise ii comunicate de Prestator conform art.9.5. din prezentul

contract.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligaliilor
11.1. in cazulin care, din vina sa, Prestatorul nu-9i executd obligatiile asumate prin contract, atunci
Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/sau percepe penaliteti de intarziere in cuantum de 0,

1% din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pan; la momentul indeplinirii
efective a obligaliilor, pentru fiecare situatie de neindeplinire a obligatiilor in parte, apreciat;
conform contractului 9i documentelor acestuia, in urm;toarele situatiii

a) pentru intarzieri in prestarea serviciilor, un cuantum de 0,1% din valoarea totali a

contractului pentru fiecare zi de intarziere, pani la momentul la care Prestatorul livreaze serviciile,
cu aplicarea prevederilor art.16.4;

b) pentru neconformit;ti in prestarea serviciilor, avand in vedere cerintele/specificatiile
precizate in caietul de sarcini, un cuantLrm de 0,1% din valoarea total; a contractului pentru fiecare
zi de intarziere calculate pane la prestarea serviciilor la standardele asumate prin propunerea

tehnic6;
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.
11.2. ln cazul in care Achizitorul nu onoreaz; facturile in termenul legal de plate atunci Prestatorul
are dreptul de a deduce acestuia ca penalitdti o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%/zi
din plata neefectuata.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, dd dreptul partii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de

daune-interese.
11.4. Prezentul contract se reziliaz; unilateral, la dispozitia Achizitorului, firA a mai fi necesar;
punerea in intarziere a Prestatorului, ferd incuviintarea vreunei instante judecatoregti in urmetoarele
cazuri:

a) Prestatorul se afld in procedura insolventei, dispusa de c;tre instanta, printr-o sentint;
irevocabilS, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenJei. 1n acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la
dala denunlSrii unilaterale a (ontractulur ;

b) Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile de prestare a serviciilor in conformitate cu
prevederile art. 16.4 $i Achizitorul nu transmite notificare scrisi Prestatorului ci poate continua
prestarea serviciilorcu calculul de penalitdli prevezut la art. 11.1, lit. a);

c) Prestatorul nu iti indeplinette obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat de
Achlzitor, Prestatorul primind o notificare prin care ise aduce la cuno$tinte faptul d nu ti-a executat
sau igi executd in mod necorespunz;tor oricare din obligatiile care ii revinj

d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legdturA cu exercitarea profesiei
printr-o hotir;re jude(;toreasc; def initiv;;

e) Prestatorul se aflS in culpi profesionale gravS ce poate fi dovedit; prin orice mijloc de
prob; de catre Achizitor;

f) are loc orice modificare organizationalS care implic; o schimbare cu privire la persoana
juridic;, natura sau controlul Prestatorului, cu exceplia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate in conditiile leg;i siintr un act aditional la contractul de servicii;
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g) aparilia oricerei alte incapacitati legale care sd impiedice executarea contractului de

servicii;
h)in caz de neexecutare culpabile din vina Prestatorului a obligaliilor prevdzute la art. 9 5i art.

13, atunci cend cuantumul penalitdtilor de intArziere este mai mare de 10% din pretul contractului,
Achizitorul este indrept5lit sE considere contractul desfiin\at de drept, f;rd a mai fi necesari punerea

in intarziere a Prestatorului, fdr; incuviintarea vreunei instante judecAtoresti tif;rd a mai fi necesara

indeplinirea vreunei formalitdti prealabile. in aceast6 situatie Prestatorul nu este indreptitit si
solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptdtit si le primeasce ca urmare

a rezilierii contractului potrivit acestei clauze.

11.5. Rezilierea contractului pentru motivele menlionate la art. 11.4 Iiterele 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 notificerii in acest sens, Prestatorul va lua mdsuri
imediate pentru finalizarea livrarii serviciilor si/sau serviciilor in mod prompt 5i organizat astfel incat
costurile aferente sE fie minime.
11.6. Achizitorul va avea, pani la data rezilierii, acelea$i obligatii de plat; prevdzute in contract,
inclusiv plata serviciilor furnizate 5i receplionate pend in acel moment.
11.7. in cazul rezilierii contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care

trebuie sA le suporte Prestatorul Si/sau se vor retine din garantia de bun; executie.
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.
11.9. Achizitoruliti rezerv; dreptul dea denunta unilateral contractul de servicii, in cel multl0de
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prev;zute la data incheierii contractului Si

care conduc la modificarea clauzelor contractuale in ata mesur; incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrar; interesului public.

11,10, in cazul prev6zut la clauza 11.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita panS la data denun!5rii unilaterale a

contractului.
11.11. Oprirea prest5rii serviciilor de c5tre Prestator conform art. 11.9 din prezentul contract f;ri
notificarea in prealabil a Achizitorului, dd dreptul acestuia din urm; de a rezilia contractul la data
afl;rii motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractulva inceta de plin drept, la

data aflSrii motivelor, fArd interventia instantei si fdrd alte formalitdJi 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 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 execulie a.ontractului
12.1. Cuantumul garanliei de buna executie este de 10% 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 execut6rii contractului 5e suplimenteaz; valoarea acestuia,
contractantul are obligatia de a completa garantia de bun; executie in corelatie cu noua valoare a

contactului.
12.2. Garanlia de bun; execu\ie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO75TRE27025006XXX000192 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral sau printr-un lnstrument de
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garantare emis in conditiile legii de o societate bancard sau de o societate de asiguriri, care devine
anexd la contract..
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantriei de bunS executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu iti
indepline'te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buni execulie Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cet 9i
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum $i
modul de calcul al prejudiciului. in situalia execut5rii garanliei de bun; executie, parlial sau total,
Prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cauz; raportat la restul rdmas de executat,
12.4. Achizitorul se obligi se restituie garanlia de bun; executie in cel mult 14 zile de la data
furnizirii tuturor serviciilor si expirarii termenului de garantie al acestora, dace nu a ridicat pene la

acea data pretentii asupra ei.
12.5. Garantia serviciilor^ehnica este distinct; de garanlia de bune executie a contractului (dupa
caz).

12.6. Garanlia de bun; executie se constituie de cdtre Prestator in scopul asigurArii Achizitorului de
indeplinire cantitative, calitativi Siin perioada conveniti a co.tractului.
L2.7. in cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de

buna executie, Prestatorul este obligat sa-l desp;gubesca pe Achizitor integral Si intocmai.

13. Alie responsabilitili ale Prestatorului
13,1. Prestatorul are obligatia de a livra serviciile 9i/sau presta serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul Si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat 9i in conformitate cu
propunerea sa tehnic; sicaietulde sarcini.
13.2. Prestatorul se obligA si supravegheze prestarea serviciilor, sA asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele 9i orice alte asemenea, fie de naturE provizorie, fie definitivd,
cerute de contract, in mdsura in care necesitatea asiguririi acestora este prevdzuti 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. Totodatd, este rAspunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor ti metodelor de
prestare utilizate, c6t Si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

14. Re.eptie, inspeclii $i teste
14.1. Achizitorul sau reprezentantul siu are dreptul de a inspecta ti/sau testa serviciile pentru a

verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
14.2. lnspectiile Si test;rile la care vor fi supuse serviciile, cat $i conditiile de trecere a receptjei
provi2orii ti a receptiei finale (calitative)sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.

Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, Prestatorului identitatea reprezentantilor sii
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor ti inspectiilor.
14.3. lnspectiile $i testele din cadrul receptiei provizorii 9i receptiei finale (calitative) se vor face la

destinalia finalS a serviciilor, respectiv .........

14.4. DacE vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, Achizitorul are

dreptuls; il resping;, iar Prestatorul fEre a modifica pretul contractului are obligatia:
a) de a inlocuiserviciile refuzatej sau

b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca serviciile si corespundd specificatiilor lor
tehnice.
14,5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa gi, dace este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amanat datoriti faptului c; serviciile au fost inspectate Si testate de Prestator, cu sau f;r;
participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livr;rii acestora la destinatia finale.
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14.6. Prevederile clauzelor 14.1 " 14.4 nu il vor absolvi pe Prestator de obligaJia asumirii garanliilor

sau altor obligatii prevdzute in contract.

15. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
15.1. Prestatorul are obligatia de a incepe presteze serviciilor in conformitate cu prezentul contract.

in cazul in care Prestatorul sufer; interzieri ti/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, pd(ile vor stabili de comun acord, in conditiile legii:

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

15.2. Serviciile prestate in baza contractului trebuie furnizate in termenul convenit de pdrli.
in cazulin care exista :

a) orice motive de interziere, ce nu 5e datoreaz; Prestatorului;
b) alte circumstante neobi$nuite, susceptibile de a surveni astfel decat prin incAlcarea

contractului de Prestator,
Prestatorul este indrept;tit si solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a

oricdrei faze a acesteia, iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare Si vor
semna un act aditional, in conditiile legii, fird a fi afectate prevederile referitoare la pretul
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 int6rziere in indeplinirea contractului d; dreptul Achizitorului de a

solicita penalit;ti Prestatorului.
15.4. Prezentul contract inceteaze de plin drept:

- la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, sau dupe ultimul termen previzut in acordul

de prelungire stabilit;
- la o dat6 anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointe a pdrtilor

contractante;
- prin denuntare unilateralaj
- in caz de fort; majore.

16, Prestarea gi documentele care insotesc serviciile
16.1. Prestatorul are obligatia de furniza serviciile precizate la destlnatiile indicate de Achizitor
respectand datele din graficul de prestare.

Prestarea serviciilor si verificarea acestora se va face la sediul Achizitorului din ...................
16.2. ta expedierea serviciilor, Prestatorul are obligatia de a comunica, in scris, atat Achizitorului,
cat $i, dupe caz, societelii de asigurari datele de expediere, numdrul contractului, descrierea

serviciilor, cantitatea, locul de incdrcare 5i locul de desc6rcare.
Prestatorul va transmite Achizitorului toate documentele care insotesc serviclile, factura

fiscald, rapoarte, orjce alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii si furnizerii serviciilor.
16.3. Certificarea de cdtre Achizitor a faptului cd serviciile au fost furnizate partial sau total se face
dupd instalare 9i dupd receptie, prin semnarea de primire de c;tre reprezentantul autorizat al

acestuia, pe documentele emise de Prestator pentru prestare.

16.4. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelunBire a termenului de prestare,
orice intArziere in lndeplinirea contractului d; dreptul Achizitorului de a solicita Prestatorului
penalit;li, conform prevederilor art. 11.1.

16,5, Prestarea serviciilor se consider; incheiate in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receplie a serviciilor.

17. Asiguriri
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17.1. Prestatorul are obligatia de a se asigura prin polita de asigurare privind asigurarea de

r5spundere civild, in functie de termenul comercial de prestare convenit.

18. Servicii
18.1. Pe l6ng6 prestarea efectivd a serviciilor, Prestatorul are obligalia de a furniza ti serviciile
accesorii serviciilor furnizate, fAri a modifica pretul contractului, dacd este cazul,

18.2. Prestatorul are obligalia de a furniza aceste servicii, pentru perioada de timp convenite,
respectiv durata contractului, cu conditia ca aceste servicii s; nu elibereze Prestatorul de nicio
obligatie de garantie asumate prin contract.
18.3. Prestatorul are obligatia, ca la solicitarea scrisi a Achizitorului, s; pdstreze in custodie
serviciile comandate, p6ne la o daU ce ii va fi comunicatd ulterior, fAre ca aceast6 actiune sd modifice
pretulcontractului.

19. Garanlie acordati 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 plengere sau

reclamalie ce apare in conformitate cu aceasta garantie,

19.3. La primirea unei astfel de notificiri Prestatorul are obligatia de a remedia problema in
perioada convenit6, fdrt costuri suplimentare pentru Achizitor. Serviciile care, in timpul perioadei de
garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaz; de o noud perioadA de garantie care decurge de la

data inlocuirii produsului.

19.4. Daci Prestatorul, dup5 ce a fost in'tiintat conform art.19.2, nu remediazd problema in
perioada convenitS, beneficiarul are dreptul de a lua m6suri de remediere pe riscul si spezele
Prestatorului ti f;r; a aduce nici un preludiciu oricdror alte drepturi pe care beneficiaru! le poate

avea fati de Prestator prin contract.

20. Ajurtarea pretului contractului
20.1. Pentru serviciile prestate fi/sau serviciile livrate, pl;tile datorate de Achizitor Prestatorului
sunt cele declarate in propunerea financiard, anexe la contract $i nu se pot modifica.

21. Amendamente
21.1. P;rtile contractante au dreptul de a modifica prin act aditional, in condiliile legii, clauzelor
contractului, numai in cazul aparitiei unor circumstanJe care lezeaz; interesele comerciale legitime
ale acestora Si care nu au putut fi prev:zute la data incheierii contractului. Contractul de prestare se

poate prelungi numai cu acordul pe4ilor pe o perioadS determinata in conformitate cu legislatia in
vigoare.

22. Subcontractanti
22.1. Prestatorul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractan\ii desemnati, in acelea$i

conditiiin care el a semnat contractul cu Achizitorul si numai dupa obtinerea in prealabil a acordului
Achizitorului. Activit;Iile ce revin acestora, precum 5i sumele aferente Serviciilor, sunt cuprinse in
contractul initial.
22.2. Achizitorul poate efectua pl;li corespunzetoare pertii/pdrtilor din contract indeplinite de

citre subcontractantii propusi in ofert;, daci acegtia solicitd la momentul incheierii contractului sau

la momentul introducerii lor in contract, pentru serviciile livrate Achizitorului.
22.3. Achizitorul efectueaz; pldtile directe c;tre subcontractantii agreati doar atunci cend prestatia

acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 p;rti, respectiv Achizitor, Prestator
I



9i subcontractant sau de Achizitor Si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul

blocheaz; conf irmarea prestarii obligaliilor asumate de subcontractant.

Dispoziliile prevezute mai sus nu diminueaze respunderea Prestatorului in ceea ce privette

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 cuprinz6nd datele de identificare a acestora, precum $i contractele
incheiate cu acettia se constituie in anexe la contract.
22.6. Prestatorul si subcontractantii sunt pe deplin r;spunzdtori fata de Achizitor de modulin care

indeplinesc contractul.
subcontractantul este pe deplin r;spunzStor fata de Prestator 9i Achizitor de modul in care

indepline9te partea sa din contract.
22.7, Achizitotul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca ace$tia nu

indeplinesc partea lor din contract, Prestatorul se obliSa 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 egale cu valoarea declarat; in cadrul ofertei ca fiind
subcontractau si se va face doar cu acordul prealabil alAchizitorului.

Subcontractantii schimbati au obligalia de a prezenta o declaratie pe propria rdspundere prin

care i$i asumd respectarea prevederilor caietului de sarcini 9i a propunerii tehnice depuse de cdtre
contractant la oferte, aferent6 activitdtii supuse subcontract;rii.

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

momentul inceperii prestArii serviciilor de c;tre noii subcontractanti.
Noii subcontractanli au obligalia de a transmite certaficatele 9i alte documente necesare

pentru verificarea inexistenlei unor situalii de excludere 5i a resurselor/capabilit;!ilor
corespunz;toare p;rlilor 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 incheierij 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
23.1. Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de prestare in perioada/perioadele inscrise

in graficulde livrare.
23,2. DacA pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd Eraficul 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 partilor, prin act

aditional.
23.3. in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice interziere in indeplinirea contractului dd dreptul acestuia de a solicita penalit;ti Prestatorului.

24. Cesiunea
24.1. Prestatorul se obligi s; nu transfere obligatiile asumate prin contract.
24.2. Prestatorul se oblig5 sE nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil

expres al Achizitorului,



25, Fo4a maiori
25.1. Forla majori este constatate de o autoritate competenu.
25.2. Forla malori exonereazd patile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actionea26.
25.3. indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar f;r; a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau parlilor pand la aparitia acesteia.
25.4. Partea contractanti care invoc; forta majore are obligaJia de a notifica celeilalte p;ti,
imediat Si in mod complet, producerea acesteia ti sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitirii consecintelor.
25.5. Dacd forla majore actioneazi sau se estimeazd cd va actiona o perioadd mai mare de 10 zile,

fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrtiincetarea de plin drept a prezentului contract,
fdrd ca vreuna din pdrli sd poat6 pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor
26.1. Achizitorul ti Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil6, prin
tratative directe, orice neintelegere sau dispute care se poate iviintre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirea contractului.
26.2. Dac6, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul ti Prestatorul nu reutesc s;
rezolve in mod amiabil o divergenti contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s; se solutioneze
de citre instantele judecdtoregti competente de la sediul Achizitorului.

27. Confidentialitate
27.1. ln executarea prezentului contract, fiecare parte se obliga sa p;streze confidentialitatea
asupra tuturor informatiilor sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, numerica, etc.) referitoare la
prezentul contract si la anexele acestuia.
27.2. Obligatia de confidentialitate asumata de p;rti incumba si colaboratorilor, consultanlilor,
salariatilor si, in general, tuturor prepusilor acestora. Partile isi asuma obligatia de a instiinta
persoanele prev;zute mai sus asupra caracterului confidential al informatiilor si de a veghea la
respectarea acestei obligatii.
27.3, Obligatia de confidentialitate asumata potrivit prezentului contract isi va produce efectele si

dupe incetarea, din orice cauza, a prezentului contract.

28. Limba care guverneazi contractul
27.1. Limba care guverneaz; contractul este limba roman;.

29. Comuniciri
29.1. Orice comunicare intre p;{i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sA fie
transmisi in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat Si in momentul
primirii.
29.2. comunicerile intre p5rti se pot face $i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmerii in
scris a primirii comunjcdrii.

30. Legea aplicabilS contra.tului
30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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31. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

31.1. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului contract intrd sub incidenla
Regulamentului UE 2076/679 privind proteclia persoanelor fizice ln ceea ce privegte prelucrarea
datelor cu caracter personal 5i privind libera circulalie a acestor date ti a legislatiei secundare
referitoare la protectia datelor cu caracter personal.
31.2. Fiecare dintre P;rti va realiza activitdlile de prelucrare a acestor date in calitate de operatori
asociati pentru prelucr5rile de care se ocupe, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
aplicabile la momentul prelucrdrii datelor cu caracter personal ,,Aspecte privind protectia datelor cu
caracter personal" - parte integranta din prezentul Contract.
31,3, Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru r€alizarea scopului previzut din
prezentul contract, cu respectarea legislatiei in vigoare.
31.4. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidenlialit:tii Si securit5tij datelor; in acest sens,
Pirtile se oblige sA aplice m;surile tehnice Si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu
caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificirii, dezvdluirii sau
accesului neautorizat, precum Si impotriva ortcdrei altei forme de prelucrare ilegalS. Respectivele
mSsuri trebuie s5 asigure un nivel de securitate adecvat in ceea ce privegte rlscurile pe care le
reprezinte prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate Si la tehnologia utilizat6 in
procesul de prelucrare,

31.5. in situatia in care P;tile constat; existenta unui incident cu privire la securitatea datelor, se vor
informa reciproc in cazul in care incidentul a avut loc in procesul de transmitere a datelor intre parti

ti vor dispune misurile prevdzute de actele normative in vigoare 9i din prezentul Contract.

Pdrlile au inteles sd incheie azi .............. prezentul contract in dou; exemplare, cete unul pentru
fiecare parte.

Eeneficiar,
Direqia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv,

Prestator,

Director Generul,
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