
Contract de achizi{ie pubtici de servicii

Nr.

1. Pdrlile contractante
- MUNICIPIUL SIGHI$OARA, cu sediul in Sighiqoara, Piala Muzeului nr. 7, cod
poqtal:545400, jud. Mureq, telefon: 02651171280, fax: 02651771264, codul fiscal: 5669309,
reptezentat legal prin primar Ovidiu - Dumitru Mdldncrlvean, in calitate de achizitor, qi

cu sediul in.... .., str. m...., jud........, inregistratd in R.C.
cu m. ', cod unic de inregistrare: reprezentatd prin ...... ln
calitate de prestator

2. Delinilii
2.1 - rn prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract qi toate anexele sale.
b. acltizitor si prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c.prelul controctului - prelul plAtibil prestatorului de cdtre achizitor,inbaza contractului, pentru
indeplinirea integrald qi corespunzdtoarc a tuturor obliga[iilor asumate prin contract;
d.servicii - activitali a cdror prestare fac obiect al contractului;
e. studiu de fezabilitate/DAll - documentalia tehnico-economicd prin core se stabilesc
principalii indicatori aferenli obiectivului de investitii pe baza necesitalii ;i oportunitdlii
realizdrii acestuia ;i care cuprinde soluyiite funclionale, tehnologice ;i economice ce urmeazd a fi
supuse aprobdrii,'
f. cuietul de sarcini /tema de proiectare - descrierea obiectivd a produseloe serviciilor sau
lucrarilor necesare autoritdlii contractqnte. Conline tn mocl obligatoriu specificalii tehnice;
g.proiect tehnic - documentalia - piese scrise si desenate - care cuprinde soluliile tehnice Ei
economice de realizare a obiectivului de investilii pe baza cdreia se executd lucr6rile autorizate;
b-conJlict de interese -prin conflict de interese se in(elege orice situalie in care membriipersonalului
autoritdlii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitrie care aclion ruri in numele
autoritdtii contractante, care sunt implicafi in desllqurarea procedurii de atribuire sau care pot
influenJa rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt
interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impa(ialitatea ori
independenla lor in contextul procedurii de atribuire;
i.forla maiord - reprezintd o imprejurare de origine extern6, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild qi inevitabild, care se afli in afara controlului oricdrei pdrfi, care nu se d,atoreazd
gregelii sau vinei acestora, qi care face imposibild executarea qi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau
orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivd, ci enunliativS; nu este considerat for[6 majord un eveniment asemenea celor de
mai sus cate, frrd, a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1- In prezentul contract, cu
include forma de plural gi vice
3.2- Termenul "zi"sau "zile"
specificd in mod diferit.

4. Obiectul contractului

excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice, dac6 nu se
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4.1 Prestatorul se obligd si elaboreze ,,DALI Reabilitare scari acces in
cetate"(documenta(ia de avizare a lucrlrilor de interven{ii, documenta{ii pentru ob{inerea
avizelor gi a acordurilor, certificatul de urbanism pentru obiectivul de investi{ii "Reabilitare
sciri acces in cetate") (cod CPV: 712,/1000-9- shtdii de fezabilitate, s,ervicii tle constrltan{d,
analize), in conformitate cu prevederile caietului de sarcini gi legislalia aplicabild in vigoare la
data recepliei, in perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obligaliile asumate prin
prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligd sd plSteascd prestatorului prelul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii.

5, Prelul contractului
5'1- Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pre{ul serviciilor prestate, plAtibil
prestatoruluidecdtreachizitor,estede....... lei,dincare T.V.A.reprezintd.,... lei.

6. Durata contractului
6.1- Prestatorul se obliga si elaboreze documentalia tehnico-economicf, menJionat6 la sub-clauza
4.1 qi sd o predea achizitorului in termen de . .. ... de la data incheierii contractului.

7. Documentele contractului
7.I - Documentele contractului sunt:
- referatul de necesitate nr. I1062/X/25.01.2017, tntocmit cle achiziror;
- detaliu cumpdrare directd DA.............,..,
- caietul de sqrcini Fl{ tntocmit de achizitor;
- propunerea tehnicd;
- propunere financiard;
- graficul de prestare,'
- clarfficiirile survenite pe parcursul procedurii tJe atribuire.
- lista subcontractonlilor, dacd este cazul,.
- conlractele de asociere dacd este cazul;
- angajamentul ferm de suslinere din partea unui terl, dacd este cazul.
- ahe documente pe care parlile inteleg sd le considere ca.ficand parte integrantd din prezentul
controct.

8. Obligaliile principale ale prestatorului
8.1 - Prestatorul se oblig6:
a) sa presteze serviciile in conformitate cu caietul de sarcini Ei cu respectarea prevederilor H.G. nr,
90712016 (privind etapele de elaborare qi conlinutul cadru al documentafiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice) gi ale celorlalte
reglementdri in vigoare aplicabile obiectului contractului;
b) sa elaboreze gi sd predea achizitorului documentalia tehnico-economic6 menlionat[ la sub-
clauza 4.1, in termen de ..... de la data incheierii contractului, in baza unui proces-verbal de
predare-primire, in 4 exemplare, din care 3 pe suporl de hdrtie qi 1 pe suport electronic;
c) sd efectueze modif,rcdrile gi/sau completarile necesare la documentalia tehnico-economic6
menJionatd la sub-clauza 4.1in termen de trei zile lucrltoare de la data primirii de la achizitor a
unei solicitdri in acest sens, in situalia neavizdrii lui de cdtre comisia tehnico-economicd a
achizitorului;
d) sd emitd factura pentru incasarea pre{ului serviciului prestat numai dupa insugirea
documentaliei tehnico-economice mentionatd la sub-clauza 4.1 de c6tre Consiliul Local al
Municipiului Sighigoara;
e) s[ cedeze achizitorului dreptul sdu de autor asupra documenta]iei tehnico-economice
menlionatd la sub-clauza 4.1, odatd cu recep{ionarea gi plata prefului acesteia, fdrd a mai emite
nicirrn fel de nrefentii leocfe dc qneqsfo.



f) s[ oblind' avizele qi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, plata contravalorii
acestora fiind in sarcina autoritdtii contractante.

9. Obligaliile principale ale achizitorului.
9.1. - Achizitorul se obligd:
a) sd pund la dispozilia prestatorului documentele gi informaliile pe care
necesare prestdrii serviciilor;

le deline qi care sunt

b) sd primeascd, in baza unui proces-verbal de predare-primire, documentalia tehnico-economic6
elaboratd de prestator;
c) in situalia avizdrii de cdtre comisia tehnico-economicd sd comunice acest fapt prestatorului, iar
in situalia neavizdrii s6-i comunice motivel e neavizdrii;
d) sd supund documentalia tehnico-economicd menlionatd la sub-clauza 4.1, dup6 avizarea ei de
cdtre comisia tehnico-economicd, spre insuqire Consiliului Local al Municipiului Sighigoara, la
proxima sa qedin[5;
e) sd pldteasc6 pre(ul cdtre prestator in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

10. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obtigaliilor
10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugeqte s6-gi execute obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca
penalitdtri, o sumd echivalentd cu o cotd de O,7o/o din prelul obligalillor neindeplinite sau
indeplinite necorespunzdtor, pentru fiecare zi de intdrziere, p6nd la indeplinirea efectivd a
acestora.

10.2 - ln cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a pl6ti, ca penalitdli, o sumd echivalent6 cu o
cotd de 0,1%o din plata neefectuatd, pentru fiecare zi deintdrziere, pdni la achitarea facturii.
10'3 - Nerespectarea obliga[iilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p64i, in mod
culpabil , dd dreptul pA4ii lezate de a considera contractul reziliat de drept gi de a pretinde plata de
daune-interese.
10.4 - Achizitorul ?qi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresatd prestatorului, fir6 nici o compensafie, dacd acesta din urmd d6 ?aliment, cu condilia ca
aceastd denunlare sd nu prejudicieze sau s[ afecteze dreptul la ac]iune sau despdgubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru
partea din contract indeplinitd pdnd la data denun{drii unilaterale a contractului.

11. Alte resposabilitdli ale prestatorului
1 1 ' I - ( 1) Prestatorul are obliga{ia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul
9i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu oferta sa.
(2) Prestatorul se obligd sd suprave gheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instalafiile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitivd cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzutr in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in perioada convenit6.
Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguran{a tuturor opera}iunilor qi metodelor de prestare utilizate,
cdt qi de calif,rcarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
12. Alte responsabilitdli ule achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitdli qi/sau informalii pe
care acesta le-a cerut qi pe care le consideri necesare pentru indeplinirea contractului.
13. VeriJicdri
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din contract qi cu legislalia din domeniu.
13.2 - Verificdrile vor fi efectuate de cdtre comisia tehnico-economica a achizitorului.
1 4. incepere, Jinalizare, tntilrfieri, sistare



l4'l - (1) Prestatorul are obliga(ia de a incepe prestarea serviciilor la data incheieriicontractului.
(2) tn cazul in care prestatorul suferd intdrzieri qi/sau suportd costuri suplimentare, datorate inexclusivitate achizitorului, pd4ile vor stabili de comun u.oid,
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, gi
b) totalul cheltuielilor aferente, dac6 este cazul,care se vor adauga la prelul contractului.
14'2 - (1) Serviciile prestate inbazacontractului trebuie finaliiatein termenul convenit de parli,
termen care se calculeazd, de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2) in cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazl
ii) alte circumstanle neobisnuite susceptibile de

contractului de c6tre prestator,
indreptalesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, atunci pdrfile
vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi ,o, semna un act adilional.
14'3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respect[ termenul de prestare,
acesta are obliga{ia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea perioadei deprestare se face cu acordul pd4ilor, prin act adilionai.
l4'4 - in afara cazului in care-achizitorut este de acord cu o prelungire a termenului de execulie,orice intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalit'fiprestatorului.

15. Forla majord
i5.1 - Fo(a major6 este constatatd de o autoritate competentd.
15'2- Fo(a majorh exonereazd pdrfile contractante de indeplinirea obliga]iilor asumate prinprezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac\ioneazd,.
15'3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in peiioada de acliune a forfei majore, dar fdrd, aprejudicia drepturile ce li se cuveneau pa4ilor p6nd la aparilia acesteia.
15'4 - Partea contractantd care invocd forJa majora ire obligafia de a notifica celeilalte p6r!i,
imediat 9i in mod complet, producerea acesteia qi ra iu orice mdsuri care ?i stau la dispozilie invederea limitdrii consecinfelor.
15'5- Partea contractantd care invocd forfa majord are obliga]ia de a notifica celeilalte pdrfi
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
15'6 - Dacd forfa majord ac[ioneazdsau se estimeazd ci va ac]iona o perioadd mai mare de 6 luni,fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, frrd ca vreuna din parfi sd poatd pretindd 

"eleilalte 
daune-interese.

1 6. Solulionilrea litigiilor
16'1 - Achizitorul qi prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolvape cale amiabili, printratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cairul sau in legdturd cuindeplinirea contractului.
16'2 - Dac6, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugescsd rezolve in mod 

.amiabil o divergen!5 contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s6 sesolutioneze de cdtre instan[ele judecdtoregti din Rom6nia.

17. Limba csre guverneazd contractul
17 .I - Limba care guvern eazd contractul este limba romdnd.
18. Comunicdri
18.1 - (1) Orice comunicare intre p[r-[i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sdfie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie
primirii.

inregistrat atdt in momentul transmiterii cdt gi in momentul

prestatorului, sau
a surveni, altfel dec6t prin incdlcarea

l8'2 - Comunicdrile intre pdrfi se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cuconditia cnnfirrnirii ?n o^..io ^ ^-:*:-:: ^^*,--:^y--::



19. Legea aplicabild contractului
19.1 - contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Parfile au inleles sd incheie azi
(doud) exemplare, cdte unul pentru fiecare pafie.

Achiaitor,

prezentul contract in 2

Prestator,

Intocmit

C. j. $erban Dragoq Sorin
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