
Contra.t de prestad servicii {draft-clauze obligatorii}
nr. data

Preambul
in temeiul LeBii ff.gal2OLG privind achiziliile publice s-a incheiat prezentul contract de prestdri
servicii, intre:
1, Autoritatea contractantS, Directia Venituri Buget Local Sector 2., adresa sediu Bd. Gerii Obor
nr 10, Sector 2, telefon 252.84.09/fax 252.84.12, e-mail ,.....,,,...,., cod fiscal 13811802 conttrezorerie

Trezoreria Sector reprezentatS prin

in calitate de Achizitor, pe de o parte

5i
2. denumire operatorul economic

adresa sediu

cod fiscal cont (trezorerie, bancd)
reprezentat prin

conducAtorului)
;il1;.................................,,....,...,..: 

(denumirea

in calitate de Prestator, pe de alt; parte.

2. DeIinilii
2.L. in prezentul contract urm;toriitermeni vor fi interpretatl astfel:

a). contract - reprezint6 prezentul contract ti toate Anexele sale,
b). Achizitor Si Prestator - pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c). pretul contra.tului - prelul pl6tibil Prestatorului de cdtre Achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integral6 gi corespunzetoare a tuturor obligaliilor asumate prin contracti
d), produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele

la prezentulcontract, pe care Prestatorulse obligS, prin contract, si le presteze Achizitorului;
e), servicii - servicii aferente livrarii serviciilor, respectiv activitati legate de prestarea

serviciilor, cum ar fi transportul, asigurarea, jnstalarea, punerea in functiune, asistenta tehnicd in
perioada de garantie Si orice alte asemenea obligatii care revin Prestatorului prin contracU

f). origine - locul unde echipamentele au fost realizate, fabricate. Echipamentele sunt
fabricate atunci cend prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majori $i esentiale a

componentelor rezultd un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prjn caracteristicile
sale de bazd, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea serviciilor si serviciilor poate
fr drstin.tE de nalionalitatea Prestatorului.

g). destinatie finalS - locul unde Prestatorul are obligatia de a furniza echipamentelei
h). termenii comerciali de livrare vor fi interpretali conform INCOTERMS 2OOO - Camera

lnternationald de Comert (ClC).

i). forta majore - un eveniment mai presus de controlul p6rtilor, care nu se datoreazi gregelii
sao vinei acestora, care nu putea fi prev;zut Ia momentul incheierii contractului Si care face
imposibilS livrarea Si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rezboaie, revolulii, incendii, inundatiisau orice alte catastrofe naturale, restri4iiap;rute ca urmare a

unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv; ci enunciativ;. Nu este considerat forte
majore un eveniment asemenea celor de mai sus carc,I 6 a crea o imposibilitate de livrare, face
extrem de costisitoare livrarea obligatailor uneia din pirti;

j).2i- zi calendaristic5; an - 365 de zile.



k. Regulamentul General privind Proteclia Datelor sau GDPR - Regulamentul IUE) 20f6/679 al

Parlamentului European ti al consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in

ceea ce privette prelucrarea datelor cu caracter personal $i privind liberd circulatie a acestor date 5i

de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in lurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4 5.2016;

l. date cu caracter personal - orice informatii privind o persoand fizicd identificati sau

identificabila (,,persoana vizata")i o persoan; fizici identificabila este o persoane care poate fi

identificatd, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un

nume, un num;r de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe

elemente specifice, proprii identititii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale

sau socialej
m. Prelucrare - orice operaliune sau set de operaiiuni efectuate asupra datelor cu caracter

personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fEr; utilizarea de miiloace

automatizate, cum ar fi colectarea,lnregistrarea, 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, $tergerea sau

distruBerea;
n. Operator -persoani fizica sau juridic;, autoritatea publicd, agentia sau alt organism care,

singur sau impreune cu altele, stabilegte scopurile $i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter

personal; atunci cand scopurile $i mijloacele prelucr;rii sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene

sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prev;2ute in

dreptul Uniunii Europene sau in dreptul intern;
o. incalcarea securitdtii datelor cu caracter personal _ o incdlcare a securiulii care duce, in mod

accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulSarea 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 contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca nu se

specificd in mod diferit.
Clauze obligatorii

4, obiectul principal al contractului
4,1, Prestatorul se obligi sE s; presteze serviciile de reparatii 5i intrelinere aparate aer conditionat
sedii DVBL Sect. 2 in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentLll contract.

4.2. Achizitorul se obligA sd pl;teasci pretul convenit in prezentul contract

5. Pretulcontractului
5.1. Pre!ul contractului, respectiv pretul serviciilor, este de ... .. lei la care se adaugA .... .. TVA.

5.2. Pretul r;mane ferm pe toat; perioada derulErii contractului.

6. Durata contraatului
6.1. Prezentul contract incepe de la data de 01.04.2020

6.2. Prezentul contract inceteazd s; produce efecte la data de 37.L2.2020 sau dup6 ultimul

termen previzut in acordul de prelungire, conform legii, cu exceptia mentionate la pct 5.5

Prelungirea contractului initial nu poate dep55i o duratd de 4luni de la data expirdrii duratei

initiale de indeplinire a acestuia.



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

ficut dovada neindeplinirii contractului.
6.4. Partea care doreite incetarea contractului, dupi ce a ficut dovada neindeplinirii clauzelor
contractuale, anunla cealalU parte cu cel pulin 10 zile inainte de incetarea efectiva.
6.5. Contractul produce efecte pana la data expirarii garantiei serviciilor.

7. Executarea contractului
7.7, Livrarea serviciilor $i/sau serviciilor cefac obiecful prezentuluicontractincepedupisemnarea
contractului de cdtre ambele pdrli $i constituirea garanjiei de bund executie in conformitate cu

art.12.1,

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului ce fac parte integranta din contract sunt;
. anexele la prezentul contractj
. propunerea, oferta tehnici tifinaciar;;
. garanlia de bund executie;
. documentajia de atribuire ti caietul de sarcinij
. graficul de prestarej
. actele aditionale, dacd petile vor semna astfel de documente, in timpul derul;rii contractuluij
. lista subcontractantilor cu datele de identificare ale acestora, dacd este cazul;
. angajamentul ferm de sustinere din partea unuiter!, dac; 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 sd presteze serviciile la standardele $i/sau performanlele
prezentate in oferta tehnicS.
9.2. Prestatorul se obligi si presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
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 despigubeasca Achizitorulimpotriva oricdrorl

1) reclamatii ti actiuni in justilie, ce rezulte din incElcarea unor drepturi de proprietate
intelectual; (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentro sau in legaturi cu echipamentele achizilionate;

2) daune-interese, costuri, taxe Si cheltuieli de orice natur; aferente execut5rii prezentului
contract, cu exceplia situatieiin care o astfel de inc;lcare rezulta din respectarea caietului de sarcini
intocmit de c;tre Achizitor.
9.5. Prestatorul se oblig; s; 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 sl penale

10. Obligatiile principale ale Achizitorului
10.1. Achizitorul se obligi si receptioneze 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 obligi sA plSteasc; pretul serviciilor c;tre Prestator in termenul legal (Legea

fi.72/2013) pe baza facturilor emise si comunicate de Prestator conform art.9.5. din prezentul

contract.

11, Sanqiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1, in cazulln care, din vina sa, Prestatorul nu-si executi obligatiile asumate prin contract, atunci

Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul si/sau percepe penalit5ti de intarziere in cuantum de 0,

lyo din valoarea totala a contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pandlamomentul indeplinirii
efective a obligatiilor, pentru fiecare situalie de neindeplinire a obligatiilor in parte, apreciatd
conform contractului ti documentelor acestuia, in urmetoarele situatii:

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

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

b) pentru neconformitdli in prestarea serviciilor, avend in vedere cerinlele/specificaliile
precizate in caietul de sarcini, un cuantum de 0,1% din valoarea total; a contractului pentru fiecare
zi de intarziere calculatS p6n; la prestarea serviciilor la standardele asumate prin propunerea

tehnic;j
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 onoreazd facturile in termenul legal de plati atunci PrestatorLrl

are dreptul de a deduce acestuia ca penaliuli o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%/2i

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

culpabil, d; dreptul partii lezate de a cere rezilierea prezentului contract si de a pretinde plata de

daune-interese.
11.4, Prezentul contract se reziliaze onilateral, la dispozitia Achizitorului, fird a mai fi necesard

punerea in intarziere a Prestatorului, fArd incuviintarea vreunei instante judecdtoreStiin urmitoarele
ca2uri:

a) Prestatorul se aflS in procedura insolventei, dispusa de dtre instanta, printr-o sentinl;
irevocabil;, potrivit tegii nr. 85/2006 privind procedura insolvenlei. in acest caz, Prestatorul are

dreptul de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru partea din contract indepliniu pani la

data denunlerii Lrnilaterale a conlreclului j

b) Prestatorul nu iSi indeplinegte obligaliile de prestare a serviciilor in conformitate cu

prevederile art. 16.4 5i Achizitorul nu transmite notificare scris; Prestatorului cd poate continua
prestarea serviciilor cu calculul de penalit;ti previzut la art. 11.1, lit. a)j

c) Prestatorul nu isi indeplineste obl;gatiile contractuale asumate, deqi a fost notificat de

Achizitor, Prestatorul primind o notificare prin care ise aduce la cunottintd faptul d nu 9i-a executat

sau i$i executS in mod necorespunzetor oricare din obliSatiile care ii revin;

d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracliune in legdtura cu exercitarea profesiei

printr-o hot;rire judec;toreasci def initiv;;
e) Prestatorul se aflS in culp; profesionald gravi ce poate fi dovediti prin orice mijloc de

probd de catre Achizitorj
f) are loc orice modificare organizationala care implicd o schimbare cu privire la persoana

juridic;, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modific;ri sunt

lnregistrate in conditiile legii si intr-un act aditional la contractul de servicii;
4



g) aparitia oricdrei alte incapacitSti legale care s; impiedice executarea contractului de

serviciij
h)in caz de neexecutare culpabilS din vina Prestatorului a obligatiilor prevdzute la art. 9 Si art.

13, atunci c6nd cuantumul penalitdtilor de intarziere este mai mare de 10% din prelul contractului,
Achizitorul este indrept6!it s5 considere contractul desfiintat de drept, f;r; a mal fi necesari punerea

in interziere a Prestatorului, firi incuviintarea vreunei instante judecitore$ti 9i firi a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitili prealabile. in aceasti situalie Prestatorul nu este indreptitit sd

solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptdtit sd le primeascd 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 lucrdtoare 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 9i organizat astfel incat
costurile aferente se fie minime.
11.6. Achizitorul va avea, pend la data rezilierii, aceleagi obli8a'lii de plat; prev;zute in contract,
inclusiv plata serviciilor furnizate gi receptionate pAni in acel moment.
11.7. in cazul rezilierii contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care
trebuie sA le suporte Prestatorul $i/sau se vor retine din garanlia de bund executie.
11.8. Tn cazul in care nu se pot aplica prevederile art. 11.7. recuperarea daunelor se va face
conform prevederilor legale in vigoare la acea data.
11.9. Achizitoruli$i rezerve dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel multl0de
zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevezute la data incheierii contractului Si

care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aSa mdsurd inc6t indeplinirea contractului
respectrv ar fi contrart rnteresului public.

11.10. in cazul prev;zut la clauza 11.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita pand la data denuntdrii unilaterale a

contractului .

11.11. Oprirea prestdrii serviciilor de citre Prestator conform art. 11.9 din prezentul contract f;r;
notificarea in prealabil a Achizitorului, da dreptul acestuia din urm6 de a rezilia contractul la data
afl;rii motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. contractul va inceta de plin drept, la

data aflSrii motivelor, f;r; interventia instantei Si f5r; alte formalit;ti suplimentare.
11.12. Contractul incetea2a in urmatoarele conditii:

a) prin ajungere la termen
b)cu anticipatie prin acordul partalor 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 spe.ifice

12. Garantia de buni execulie a contractului
12.1. Cuantumul garantiei 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 cazulin care pe parcursul executarii contractului se suplimenteazd valoarea acestuia,
contractantul are obligatia de a completa garantia de bun; execulie in corelalie cu noua valoare a

contactului.
12.2. Garantia de bund executie se va constitui prin virarea sumei precizate in contul
RO7sTRE27025006XXX000192 deschis la Trezoreria Sectorului 2 integral sau printr-un instrument de
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garantare emis in conditiile legii de o societate bancar; sau de o societate de asigurdri, care devine

anexi la contract..
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bun; executie, oricand pe

parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Prestatorul nu ili
indeplinegte din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra
garantiei de bun; executie Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, c6t 9i

emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum Si

modul de calcul al prejudiciului. in situatia execut;rii garantiei de bund executie, partial sau total,
Prestatorul are obligatia de a reintregii garanlia in cauze raportat la restul rimas de executat.
12.4. Achizitorul se oblig; s; restituie garantia de bun; executie in cel mult 14 zile de la data

furnizirii tuturor serviciilor si expirarii termenului de garantie al acestora, dac5 nlr a ridicat pani la

acea data pretentiiasupra ei.
12.5. Garantia serviciilor/tehnica este distinct6 de garantia de bun5 executie a contractului (dupa

caz).

12.6. Garantia de bunS executie se constituie de c;tre Prestator in scopul asigur;rii Achizitorului de

indeplinire cantitativ;, calitativi siin perioada convenitS 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 desp;gubesca pe Achizitor integral ti intocmai.

13. Alte responsabiliteli ale Prestatorului
13.1. Prestatorul are obligatia de a livra serviciile $i/sau presta serviciile prevezute in contract cu

profesionalismul ti promptitudinea cuvenite angajamentului asumat 9i in conformitate cu

propunerea sa tehnici si caietul de sarcinr.

13.2. Prestatorul se oblig6 sd supravegheze prestarea serviciilor, s; asigure resursele umane,

materialele, instalatiile, echipamentele 9i orice alte asemenea, fie de natur; provizorie, fie definitiv6,
cerute de contract, in mdsura in care necesitatea asigurArii acestora este prevazutd in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru livrarea serviciilor in conformitate cu graficLll de

prestare convenit. TotodatS, este rdspunz5tor atat de siguranta tuturor operatiunilor 9i metodelor de

prestare utilizate, cat 5i de calificarea personalului folosit pe toat6 durata contractului.

14. Receptie, inspectii titeste
14.1. Achizitorul sau reprezentantul seu are dreptul de a inspecta $i/sau testa serviciile pentru a

verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
14.2. lnspectiile si testSrile la care vor fi supuse serviciile, cAt 9i conditiile de trecere a receptiei
provizorii 9i a recepliei finale {calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.

Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris, Prestatorului identitatea reprezentanlilor s;i
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
14.3. lnspectiile Si testele din cadrul receptiei provizorii 5i receptiei finale (calitative) se vor face la

destinalia final; a servicrilor, respectiv.........
14.4. Dac; vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, Achizitorul are

dreptul sd il resping;, iar Prestatorul fir; a modifica pretul contractului are obligatia:

a)de a inlocuiserviciile refuzate; sau

b) de a face toate modificerile necesare pentru ca serviciile se corespundd specificatiilor lor
tehnice.
14.5. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa 5i, dacd este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amanat datorit; faptului c; serviciile au fost inspectate 9i testate de Prestator, cu sau fdrS

participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livririi acestora la destinatia final;.
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14.6. Prevederile clauzelor 14.1 - 14,4 nu il vor absolvi pe Prestator de obligatia asumSrii garanliilor
sau altor obligalii prev6zute in contract.

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

Tn cazul in care Prestatorul sufere intarzieri $i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, pdrtile vor stabili de comun acord, in condilille legii:

a) prelungirea perioadeide prestare a serviciuluij
b)totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se vor ad;uga la pretul contractului.

15.2, Serviciile prestate in baza contractului trebuie furnizate in termenul convenit de p64i.
Tn cazulin care exista:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaz; Prestatoruluij
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni astfel decat prin inc;lcarea

contractului de Prestator,
Prestatorul este indreptitit s; solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a

oricarei faze a acesteia, iar atunci p;4ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare Si vor
semna un act aditional, in condltiile legii, feri 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 condiliile legii, orice interziere in indeplinirea contractului d; dreptul Achizitorului de a

solicita penalit6ti Prestatorului.
15.4. Prezentul contract inceteaz; de plin drept:

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

- la o dati anterioar; celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voin!6 a p;(ilor
contractante;

- prin denuntare unilateralai
-in caz de fort; majore.

16. Prestarea Si doaumentele care insotesc seruiciile
16.1. Prestatorul are obligatia de furniza serviciile precizate la destinatiile indicate de Achizitor
respectend datele din graficulde prestare,

Prestarea serviciilor si verificarea acestora se va face la sediulAchizitorului din ...................
16.2. La expedierea serviciilor, Prestatorul are obligatia de a comunica, in scris, atet Achizitorului,
cat 5i, dupa caz, societitii de asigurdri datele de expediere, numErul contractului, descrierea
serviciilor, cantitatea, locul de incdrcare gi locul de descircare.

Prestatorul va transmite Achizitorului toate documentele care insotesc serviciile, factura
fiscalS, rapoarte, orice alte documente care fac dovada calitatii, conformitatii sifurnizdrii serviciilor.
16.3. Certificarea de c5tre Achizitor a faptului cd serviciile au fost furnizate pa4ial sau total se face
dup6 instalare si dup; 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 prelungire a termenului de prestare,
orice interziere in indeplinirea contractului d; dreptul Achizitorului de a solicita Prestatorului
penalitdti, conform prevederilor art. 11.1.

16.5. Prestarea serviciilor se consider; incheiat; in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receptie a serviciilor.

17. Asigurdri
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17.1. Prestatorul are obligatia de a se asigura prin polita de asiSurare privind asigurarea de

rSspundere civilS, in funclie de termenul comercial de prestare convenit.

18. servicii
18.1. Pe langi prestarea efectivd a serviciilor, Prestatorul are obligatia de a furniza 5i serviciile

accesorii serviciilor furnizate, f;r; a modifica pretul contractului, dace este cazul.

18.2. Prestatorul are obligalia de a furniza aceste servicii, pentru perioada de timp convenit;,
respectiv durata contractului, cu conditia ca aceste servicii s; nu elibereze Prestatorul de nicio

obligatie de garanlie asumat; prin contract.
18.3. Prestatorul are obligalia, ca la solicitarea scris; a Achizitorului, sd pistreze in custodie

serviciile comandate, p6na la o daU ce iiva fi comunicatd ulterior, f;rA ca aceastd actiune sA modifice
pretulcontractului.

19. Garantie acordati serviciilor
19.1. Prestatorul are obligatia de a garanta serviciile prestate prin contract in conformitate cu

prevederile legale in vigoare.
19.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, ln scris, orice plangere sau

reclamatie ce apare in conformitate cu aceasti garantie.

19,3. La primirea unei astfel de notificiri Prestatorul are obligatia de a remedia problema in
perioada convenite, fdr; costuri suplimentare pentru A.hizitor. Serviciile care, in timpul perioadei de

garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaz; de o noue perioade de garantie care decurge de la

data inlocuirii produsului.

19.4. Dace Prestatorul, dup; ce a fost lngtiintat conform art.19.2, nu remediazd problema in
perioada convenite, beneficiarul are dreptul de a lua m;suri de remediere pe riscul 9i spezele

Prestatorului si fbr5 a aduce nici un prejudiciu oric;ror alte drepturi pe care beneficiarul le poate

avea fa!; de Prestator prin contract.

20. Aiustarea pretului contractului
20.1. Pentru serviciile prestate Si/sau serviciile livrate, plStile datorate de Achizitor Prestatorului

sunt cele declarate in propunerea financiari, anexS la contract ti nu se pot modifica.

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

contractului, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazd interesele comerciale legitime
ale acestora Si care nu au putut fi prev;zute la data incheieriicontractului. Contractul de prestare se

poate prelungi numai cu acordul perlilor pe o perioadd determinata in conformitate cu legislatia in

vigoare.

22. Subcontractanti
22.1. Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in acelea$i

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

Achizitorului. Activititile ce revin acestora, precum 5i sumele aferente serviciilor, sunt cuprinse in

contractul initial.
22.2. Achizitorul poate efectua plili corespunz;toare p;(ii/pdr!ilor din contract indeplinite de

citre subcontractantii propusiin oferte, dac; acettia solicit; la momentul incheierii contractului sau

la momentul introducerii lor in contract, pentru serviciile livrate Achizitorului.
22.3. Achizitorul efectueazE pl6tile directe cetre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia

acestora este confirmat; prin documente agreate de toate cele 3 pirti, respectiv Achizitor, Prestator
8



5i subcontractant sau de Achizitor Si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul
blocheazd confirmarea prestarii obligaliilor asumate de subcontractant.

Dispoziliile prevSzute mai sus nu diminueazd rispunderea Prestatorului in ceea ce priveSte

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 $i contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.6. Prestatorul 9i subcontractantii sunt pe deplin r6spunzdtori fata de Achizitor de modul in care

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

indeplineste partea sa din contract.
22.7. Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia 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 activititilor
subcontractate, care va fi cel mult egalS cu valoarea declarat; in cadrul ofertei ca fiind
subcontractata si se va face doar cu acordul prealabil al Achizitorului.

Subcontractantii schimbati au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria rispundere prin
care i9i asumi respectarea prevederilor caietului de sarcini Si a propuneril tehnice depuse de cdtre
contractant la ofertS, aferentd activitdtii supuse subcontractdrii.

Contractele de subcontractare $i declaratiile vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de
momentul inceperii prest5rii serviciilor de cdtre noii subcontractanii.

Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele Si alte documente necesare
pentru verificarea inexistentei unor situa!ii de excludere 9i a resLrrselor/capabilitSlilor
corespunzdtoare ptrtilor 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
23.1. Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de prestare in perioada/perioadele inscrise
in graficulde livrare.
23.2. DacE pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecte graficul delivraresaude
prestare a serviciilor, acesta are obligatia 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. ln afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intarziere in indeplinirea contractului d; dreptul acestuia de a solicita penalitili Prestatorului.

24. Cesiunea
24.1. Prestatorul se obligS se nu transfere obligatiile asumate prin contract.
24.2. Prestatorul se oblig; si nu transfere creantele nascute din contract, fara acordul prealabil
expres al Achizitorului.



25. Fo4a majori
25.1. Forta majord este constatatd de o autoritate competentS.
25.2. Forta maiord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toat; perioada in care aceasta actioneaze.

25.3. lndeplinirea contractului va fi suspendate in perioada de a4iune a fortei majore, dar fdrd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pene la aparitia acesteia.
25.4. Partea contractanti care invoci forta majore are obligatia de a notifica celeilalte pErli,

imediat Si in mod complet, producerea acesteia 9i se ia orice m5suri care ii stau la dispozitie in
vederea limit;rii consecinlelor.
25.5. Dac; forla major; aclioneazd sau se estimeazS ca va acliona o perioad6 mai mare de 10 zile,

fiecare parte va avea dreptul sA notifice celeilalte p;rtiincetarea de plin drept a prezentului contract,
fi16 ca vreuna din pdrti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor
26.1. Achizitorul 5i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate iviintre ei in cadrul sau in legature cu

indeplinirea contractului.
26.2. Dac5, dup; 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul ti Prestatorul nu reugesc s5

rezolve in mod amiabil o divergenti contractuali, fiecare poate solicita ca disputa se se solutioneze
de cdtre instantele judecetoresti competente de la sediul Achizitorului.

27. Conliden!ialitate
27.1. ln executarea prezentului contract, fiecare parte se obliga sa pSstreze confidentialitatea
asupra tuturor informatiilor sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, numerica, etc.) referitoare la
prezentul contract si la anexele acestuia.
27.2. Obliea\ia de confidentialitate asumata de p;rti incumba si colaboratorilor, consultantilor,

salariatilor si, in general, tuturor prepuSilor acestora. Partile isi asuma obligatia de a in$tiinla
persoanele prevezute mai sus asupra caracterului confidential al informatiilor si de a veghea la

respectarea acestei obligatii.
27.3. Obligalia de confidentialitate asumata potrivit prezentului contract isi va produce efe.tele si

dupd incetarea, din orice cauza, a prezentului contract.

28. Limba care guverneazd contractul
27.1. timba care guverneazi contractul este limba roman;.

29. Comunicdri
29.1. Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s; fie
transmise in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii c6t ti in momentul
primirii.
29.2. comunicdrile intre p5rti se pot face ti prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirm6rii in
scris a primarii comunicdrii.

30. Legea aplicabilS .ontractului
30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
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31. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAT

31,1, Prelucrarea datelor ce constituie obiectul pre2entului contract intrA sub incidenta
Regulamentului UE 2076/679 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce privette prelucrarea
datelor cu caracter personal $i privind libera circulatie a acestor date Si a legislatiei secundare
referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

31.2. Fiecare dintre Pdrti va realiza activiutile de prelucrare a acestor date in calitate de operatori
asociati pentru prelucrdrile de care se ocupd, 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 realizarea scopului prevdzut din
prezentul contract, cu respectarea legislatieiin vigoare.
31.4. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidentialit;tii ti securititii datelor; in acest sens,
Pdrtile se oblig; sd aplice mesurile tehnice 9i organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu
caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificdrii, dezveluirii sau
accesului neautorizat, precum ii impotriva oricArei altei forme de prelucrare ilegald. Respectivele
misuri trebule sA asigure un nivel de securitate adecvat in ceea ce priveste riscurile pe care le
reprezinti prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate 9i la tehnolo8la utilizati in
procesul de prelucrare.
31.5. in situalia ln care PSrtile constatd 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

$ivor dispune m;surile prevdzute de actele normative in vigoare Si din prezentul Contract.

Pdrtile au inteles si incheie azi .............. prezentul contract in douS exemplare, c6te unul pentru
fiecare parte.

Beneficiar,
Directia Venituri Buget Local Sector 2

Director Executiv,

Prestator,

Direator General,
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