
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICIT

Nr. /

Avdnd in vedere dispozifiile Legii nr.98/2016 privind achizifiile publice, a Hotdr6rii de Guvern
nr.36512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind
achiziliile publice s-a incheiat prezentul contract de prest[ri sen,icii:

Pdrlile contractante
MUNICIPIUL SIGHI$OARA, cu sediul in localitatea Sighigoara, str. Strada Muzeului Nr. 7,
judetul Mureg, telefon/fax 0265.771.2801+40265.771.278, cod f-rscal 5669309, cont de trezorerie
deschis la Trezoreria Sighigoara, reprezentatl prin Dl. Ovidiu-Dumitru VALANCRAVEAN -
primar, in calitate de Achizitor

qi

(denumirea operatontlui economic) adres[
inmatriculare

banci)
(denumirea

cont (trezorerie,
,........reprezentat6 prin

conducdtorului), funclia .............. ..... in calitate de prestator,
pe de altd parte.

1. Definilii
1.1 in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretafi astfel:

a) Contract - reprezintd prezentul contract $i toate anexele sale;
b) Act adi(ional: document ce modifica nesemnificativ termenii gi condiliile contractului;
c) Achizitor gi Prestator - pd4ile contractante, aga cum sunt acestea definite in preambuh.rl

prezentului contract;
d) Pre(ul contractului - pre(ul plitibil Prestatorului de cltre Achizitor, inbazacontractului

pentru indeplinirea integralE gi corespunzdtoare a tuturor obliga(iilor sale, asumate prin
contract sau impuse prin lege;

e) Garanfia de buntr execu(ie suma de bani care se constituie de cdtre prestator in scopul
asigurlrii autoriEtii contractante de indeplinirea cantitativ[, calitativd gi in perioada
convenit[ a contractului;

f) Conflict de interese inseamnl orice eveniment influenfiind capacitatea prestatorului de a
exprima o opinie profesionald obiectivd gi impa4iald, sau care il impiedic6 pe acesta, in
orice moment, si acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general
al Proiectului, orice motiv in legdturd cu posibile contracte in viitor sau in conflictiu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restric(ii sunt de asemenea
aplicabile oricdror sub-contractanfi, salariali gi experfi acfion6nd sub autoritatea gi
controlul prestatorului ;

g) Penalitate contractualS: despdgubirea stabilitl in contractul de lucrdri ca fiind platibil[
de c[tre una din pd(ile contractante cltre cealaltl parte in caz de neindeplinire a
obligaliilor din contract;

h) servicii - activitElile a c6ror prestare face obiectul contractului;
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i) For{a majord - un eveniment mai presus de controlul p6(ilor, care nu se datoreaz6
gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut gi care face imposibila executarea gi,
respectiv, indeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,,
revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric(ii aplrute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enunliativa. Nu este
considerat fo(5 majorl un eveniment asemenea celor de mai sus care, f[r6 a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligafiilor uneia din
pr4i;

j) Studiul de fezabilitate (SF) - este documentalia tehnico-economic[ prin care
proiectantul, fErd a se limita la datele gi informa{iile cuprinse in nota concepfual6 gi in
tema de proiectare qi, dupd caz,in studiul de prefezabilitate, analizeazd, fundamenteaz1,qi
propune minimum douI scenarii/op]iuni tehnico-economice diferite, recomandAnd,
justificat gi documentat, scenariul/optiunea tehnico-economic(d) optim(A) pentru
realizarea obiectivului de investilii.

k) Documentafia de avizare a lucrlrilor de intervenfii (DALI) - este documenta{ia
tehnico-economicd, similard studiului de fezabilitate, elaboratd,pebazaexpertizei tehnice
a constructiei/construc(iilor existente gi, dupd, caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de
specialitate in raport cu specificul investiliei.

l) Caietul de sarcini/Tema de proiectare - conline specificaliile tehnice. Specificatiile
tehnice reprezinti cerin[e, prescrip(ii, caracteristici de naturd tehnic6, ce permit fiecdrui
serviciu sd fie descris in mod obiectiv astfel incdt sd corespundd necesitdlii Achizitorului.
Specificatiile tehnice definesc, dupd caz qi fErd a se limita la cele ce urmeaz[,
caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic Ai de performan(d, cerinfe privind
impactul asupra mediului, siguranfa in exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri,
teste qi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare qi instrucfiuni de utilizare a
produsului, tehnologii qi metode de produclie, precum gi sisteme de asigurare a calit[1ii gi
condilii pentru certificarea conformitdfii cu standarde relevante sau altele asemenea;

m) Propunerea tehnici - parte a ofertei elaboratd pebaza cerinfelor din tema de proiectare
sau dupd caz din documentaJia descriptivd;

n) Propunerea financiarl - parte a ofertei ce cuprinde toate informatiile cu privire la pre(,
tarif, toate celelalte condilii financiare gi comerciale corespunzltoare satisfacerii
cerin[elor solicitate prin documentafia de atribuire;

o) Durata contractului - perioada de timp in care contractul produce efecte juridice;
p) Durata de prestare - durata de timp angajatd prin oferta de prestare conform graficului

de eqalonare a serviciilor;
q) Obiectul contractului - executarea gi finalizarea serviciilor definite in tema de

proiectare;
r) Zi - zi calendaristicd, dacd nu se prevede in mod expres altfel;
,) An - o perioadl de 365 de zile consecutive;

1.2 In prezentul Contract, cu ex.cepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1.3 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint6 zile calendaristice daci nu se
specificd in mod diferit.

CLAUZE GENERALE
2. Obiectul Contract ului
2.1 Prestatorul se obligd sI presteze servicii de expertizl tehnici, elaborare Documenta{ie de

Avizare a Lucrlrilor de Interven{ie pentru obiectivul de investilii: "Reabilitare
str.Avram lancu - SIGHI$OARA,", documenta{ia aferent[ oblinerii avizelor, acordurilor gi
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autoriza(iilor necesare,(inclusiv plata acestora), caiete de sarcini pentru achizi{ia lucrlrilor cle
proiectare qi execu{ie (fazI unicl), in perioadele convenite la art. 5.1, in conformitate cu caietul
de sarcini qi obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2 Documentafia de Avizare a Lucrlrilor de Interven(ie con{ine in mod obligatoriu, Plan
topografic avizat OCPI, Expertiza tehnici, Analiza cost-beneficiu,studiu hidrologic,studiu
Geo.

Contractul cuprinde urmitoarele etape:
1. Elaborare documenta{ii pentru ob{inerea avizelor qi acordurilor pentru ayizarea

lucririlor de interven(ie in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini si a anexei nr. 5 a

Hotdrdrii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare gi confinutul-cadru al documentafiil:r

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

2.Proiectantul are obligalia de a sus(ine in fala Comisiei Tehnico-Economice (CTE) din

cadrul Primdriei municipiului Sighigoara documentatia de avizare pentru lucrari de interventii

pentru obiectivul de investitii.

Prestatorul va prelua in fazele de proiectare orice modificari/completari solicitate de catre

beneficiar,inclusiv actualizarea unor documente puse initial la dispozitie de catre beneficiar fara

a solicita costuri suplimentare. Totodata prestatorul are obligatia de a-si asuma toate

responsabi I itati le care decurg di n aceste mod ifi carilcompletari.

La elaborarea fazelor de proiectare gi intocmirea tuturor documentelor care fac obiectul

contractului prestatorul are obliga{ia de a aplica toate actele legislative,normative gi

prescripfiile tehnice aflate in vigoare, atragand dupa sine implementarea obligatorie a acestora

de catre contractant fara alte pretentii financiare.

Confinutul documentafiilor vor respecta prevederile legale , normele si normativele in

vigoare.

2.3 Achizitorul se obligd sI pldteascl pre{ul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate in mod corespunzdtor gi in deplind concordanfE cu termenii gi condiliile prezentului
Contract, precum gi cu prevederile legale aplicabile.

3. Pre(ul contractului
3.1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, plEtibil prestatorului de cdtre achizitor,
conform graficului de pl6ti, este de lei, ftrE TVA, la care se adaugl TVA in valoare de

lei, prelultotal al contractului fiind de lei.

4, Durata controctului
4.1 De la semnarea contractului de cdtre ultima parte semnatard,
Documenta{iei pentru Autorizarea Lucrtrrilor de Interven(ie pentru

p6n[ la data aprobdri.i
obiectivul de investi{ii
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", Reobilitore str. Avram lancu - SIGHI$OARA.'prin hotarare a Consiliului Local ,
respectiv p6nd la epuizarea convenlionald sau legald a oricdrui efect pe care il produce.

5. Durata de prestare
5.1 Prestatorul se obligi sd predea expertizi tehnic6, elaborare documenta{ie de Avizare a
I-ucrdrilor de Interventie pentru obiectivul de investilii ,,Reabilitore str.Avrom lancu -SIGHI$OARA.", Sighisoara, documentafia aferentd oblinerii avizelor, acordurilor qi
autorizaliilor necesare, caiete de sarcini pentru achizilia lucrdrilor de proiectare qi execulie (fazit
unicd) in termen de 60 zite calendaristice de la dataprimirii ordinului de prestare a serviciilor;
5.2 D.A.L.I. se considerl finalizata qi se poate recepfiona numai dupi obfinerea tuturor
avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare la aceasta faza, conform H.G.
907t2016.

6. Executarea Contractului
6.1 Executarea Contractului incepe la data semndrii contractului de citre ultima parte semnatar6.
6.2 Executarea Contractului din partea Prestatorului este continu[, iar obligafiile prevazute in
sarcina sa formeazd un tot indivizibil, executarea lor intocmai gi integral fiind de esen{a
prezentului Contract.

7. Documentele contractuale
7.1 Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini qi Clarificlri survenite pe parcursul procedurii de atribuire;
b) propunerea tehnic6;
c) propunerea fi nanciar6;
cl) lista subcontractan(ilor, dacd este cazul;
e) contractele de asociere, dacl este cazul;
f) angajamentul ferm de suslinere din partea unui te4, dacd este cazul.
g) instrumentul de garantare pentru constituirea garan[iei de bun6 execu{ie;
7.2 Documentele enumerate la art.7.l se expliciteaz[ reciproc, constituie anexe la prezentul
contract qi fac parte integranti din aceasta.
7.3 In cazul oricdrei contradic(ii intre documentele enumerate la art. 7.1 prevederile lor vor
prevala in conformitate cu succesiunea de la art. 7 .1 .

7 .4ln cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constatd faptul cd anumite elemente
ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinlelor prevdzute in Caietul de sarcini,
prevaleazd prevederile Caietului de sarcini.

8. Standarde

8.1 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta prevederile Legii nr. l0/1995 privind
calitatea in construclii gi a legisla{iei subsecvente, cu modificdrile ulterioare, ale HotarArii
Guvenrului nr. 90712016 privind aprobarea confinutului-cadru al documenta{iei tehnico-
economice aferente investiliilor publice, precum pi a structurii gi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investilii qi lucriri de interven(ii, Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea execut[rii lucrlrilor de constructii qi a legislaliei subsecvente, cu modificdrile
ulterioare, reglementdrile aeronautice civile rom6ne incidente gi alte dispozilii legale aplicabile,
precum qi standardele prezentate de c[tre Prestator in propunerea sa tehnic6, respectiv, in cazul
in care acestea lipsesc sau sunt lacunare, cele specificate in necesitdli minim obligatoriu intocmit
de cdtre Achizitor ori in documentele accesorii ale acestuia.
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9, Conllictul de interese

9.1 Prestatorul va lua toate m6surile necesare pentru a preveni ori stopa orice situa{ie care ar
putea compromite executarea obiectivd gi impa(iald a prezentului Contract. Conflictele de
interese pot aplrea in mod special carezultat al intereselor economice, legIturilor de rudenie ori
afinitate, sau oriclror alte leg6turi ori interese comune. Orice conflict de interese potenJial sau
efectiv, apdrut dupd semnarea prezentului Contract trebuie notificat in scris Achizitorului frrI
intdrziere.
9.2 Achizitorul iqi rczervd dreptul de a verifica dacd mIsurile luate sunt respectate in mod
corespunzItor qi poate solicita luarea unor mlsuri suplimentare, dacS va considera necesar.
Prestatorul are obligatia de a se asigura c[ personalul sdu nu se afld intr-o situa{ie care ar putea
genera conflict de interese. Prestatorul va inlocui imediat gi fErd vreo compensafie din partea
Achizitorului orice membru al personalului s6u, care se regdsegte intr-o astfel de situalie.

10. Despdgubiri
l0'1 Prestatorul va garanta qi va despdgubi pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenfii gi salarialii
acestuia, pentru gi impotriva tuturor acfiunilor in justifie, revendic6rilor, pierdeiilor qi.pagubelor
rezultate din orice actiune sau omisiune a Prestatorului qi a angajafilor, colaboratorilor sau
subcontractanfilor sdi, in executarea prezentului Contract, inclusiv impotriva oric6rei inc6lcdri
ale prevederilor legale sau a drepturilor te(ilor, privind brevetele, m6rcile comerciale, modelele
sau desenele industriale ori alte forme de proprietate intelectuald, precum gi dreptul de autor ;i
alte drepturi conexe.
10.2 Dupd executarea serviciilor, Prestatorul va putea fi finut rlspunz[tor pentru orice incdlcare a
obligatiilor sale prevlzute in Contract ori in dispoziliile legale aplicabile, intr-un interval de timp
stabilit conform legii care guvemeaz[ Contractul.

1 l.Obligatriile principale ale prestatorului
ll.l Prestatorul se oblig6 s[ presteze serviciile cu profesionalismul gi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, la standardele gi sau performan(ele prezentate ?n piopunerea tehnicfl,
anexl la contract, cu cerin{ele din caietul de sarcini/tema de proiectare gi cu ilauzele prezentului
contract.
11.2. Prestatorul se oblig6 s6 supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instala(iile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivd cerute de gi pentru contract.
I 1.3 - Prestarea serviciilor sus men{ionate se vor realizain conformitate cu prevederile Hotdr6rii
nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare gi con[inutul-cadru al documentaliilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din fonduri publice,at6t pentru
investifia debaza cat si pentru celelalte capitole ale devizului general, Legea iOltqqs privind
calitatea in construcfii, cu modific[rile gi completdrile ulterioaie, alte acte
legislative/normative/STAS-uri in vigoare.

- Sa efectueze operaliunile de proiectare numai cu personal atestat, potrivit legii;- Sa verifice proiectul cu verificatori de proiecte atestafi, precum gi sa solulioneze
neconformit6f i le gi neconcordanfelor semnalate.

- Sa rispundd de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse
conform legii si normelor tehnice aplicabile, in func(ie de categoria de import anta a
construc{iei;

- sa sustina proiectul atdt in comisiile de avizare (unde va fi cazul) c6t qi in fala
achizitorului

- sa modifice proiectul in funclie de cerin{ele avizatorilor, ori de cdte ori este necesar f6r6 a
solicita costuri suplimentare.
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11 .4 ( I ) Documentatia se va preda la registratura institutiei prin proces verbal de predare-
primire, pe suport de hartie in in 3 exemplare semnate qi gtampilate gi un exemplar in format
electronic. Devizul general se va preda gi intr-un figier Microsoft Excel-editabil.

(2) Documentafia predat[ in vederea verific[rii se analizeazi de serviciul care deruleazd
contractul in termen de 15 de zile de la data predlrii acesteia. in vederea verificdrii, respectiv
analizdrii documentaliei predate, Achizitorul poate apela la un consultant pentru confirmarea
concordan{ei situatiei de pe teren cu cele proiectate. in cazul constatdrii a unor lipsuri sau
inadverten(e in documenta(ia predat6, achizitorul va transmite obiecfiunile cuvenite in limitele
temei de proiectare gi a obliga(iilor (misiunilor) asumate de prestator, a normativelor gi legilor in
vigoare, iar prestatorul va transmite, in termen de cel mult Tzile de la primirea obiecliunilor,
toate modificdrile gi completdrile necesare, dac6 este cazul. Achizitorul va verifica completarile
in termen de 10 zile de la primirea acestora.

(3) DupA verificarea efectuatd la alin. (2) a documentatiilor aferente DALI, acestea vor fi
supuse avizdtii Comisiei Tehnico - Economice a Municipiului Sighigoara (CTE). Susfinerea in
toate gedin[ele de avizare CTE, de cdtre proiectant, a documenta]iilor intocmite este gratuita gi
obligatorie. La solicitarea CTE proiectantul va transmite, in cel mult 7 zile, toate modfficdrile qi
oornplet[ri le sol icitate.

(4) DupA avizarea de cdtre CTE fErd obiecJii a documenta{iilor aferente fieclrei faze de
proiectare, acestea vor fi supuse, aprobdrii Consiliului Local al Municipiului Sighigoara,prezenta
proiectantului va fi obligatorie.

(5) Orice modificare a documenta{iilor solicitati de Comisia tehnico-economicl sau
ca urmare a unor condi{ioniri stabilite prin avize sau acorduri, va fi efectuatl in mod
gratuit de cEtre proiectant pini la aprobarea documenta{iei in qedin{a Consiliului Local al
Municipiului Sighiqoara.

(6) Nu se va considera cd un accept, aviz, o aprobare a achizitorului sau o platl
exonereazl prestatorul de indeplinirea obliga{iilor asumate cu ocazia incheierii
contractului de servicii. Prestatorul rdmdne rlspunzltor pentru orice incilcare a obliga{iilor sale
contractuale gi dupd incetarea contractului, pentru perioada prev5zutl in acest sens de legislalia
na{ional6 aplicabilS.
I1.5 Drepturile de proprietate intelectual5 asupra documenta{iei de proiectare se transferi
integral achizitorului odati cu recep(ia documentafiei.

1 2.Obligoliile principale ale achizitorului
12.1 Achizitorul se obligd sd recep{ioneze documentaliile realizate inbaza prezentului contract in
termen de 15 de zile de laavizarea de cdtre CTE f[r6 obieclii, daci acestea corespund cerin{elor
din tema de proiectare qi din actele normative in vigoare. Dispoziliile art. 1 1.4 sunt aplicabile.
12.2 Achizitorul se oblig[ sI pliteascd pre{ul cdtre prestator in termenul, in condiliile gi prin
modalitalile de platd stabilite in prezentul contract.

1 3,Alte responsabilitdli ole prestatorului
13.1. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodatd, este r[spunzdtor atdt de siguranfa tuturor operatiunilor gi

metodelor de prestare utilizate, cdt qi de calificarea personalului folosit pe toat6 durata
Contractului.
13.2 Prestatorul va fi responsabil pentru orice viciu/necorelare/neconcordanf[ sau omisiune a
proiectului elaborat potrivit prevederilor prezentului contract gi de asemenea va fi responsabil
pentru incdlcarea, larealizarea proiectelor, a oricirui brevet sau drept de autor.
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13.3 Responsabilitatea costurilor este a proiectantului. Prestatorul este pe deplin responsabil
pentru fundamentarea rezonabilitdfii costurilor prin incadrarea in standardele de cost aplicabile
sau prin documente justificative privind stabilirea realistl a costurilor suficiente qi necesare, prin
preluri unitare, din listele de cantit6{i/echipamente/dotfui, provenite din surse verificabile qi
obiective.
14.4 Prestatorul, la solicitarea achizitorului, va actualiza devizul general ori de c6te ori este
necesar.
13.5 Proiectantul va asigura asistentd pe parcursul derulErii procedurii de achizilie privind
atribuirea contractului de ,,proiectare gi execufie" prin rdspunsuri la solicitdrile de clarifiC6ri din
partea operatorilor economici interesali.
13.6 Prestatorul va asigura avizarea documentafiei in faza P.T. de cltre autorul expertizei
tehnice.

14. Alte responsabilitdyi ale achizitorului
l4.l Achizitorul va colabora cu Prestatorul pentru furnizarea informatiilor, de care dispune, pe
care acesta din urm[ le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.
14.2 Achizitorul poate solicita prestatorului s[ cedeze, cu titlu de garanfie, printr-o cesiune
drepturile acestuia privind pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva te(ului/te4ilor
sustin[tori pentru nerespectarea obligafiilor asumate prin angajamentul ferm.

15, incepere, linalizare, infirzieri, sistare
15.1 (l) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor la data primirii ordinului de
prestare a serviciilor.

(2) in cazul in care Prestatorul sufbrd intdrzieri datorate in exclusivitate Achizitorului,
pd(ile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, f6r6 vreo
obligaJie suplimentard de orice naturd din partea Achizitorului.
l5'2 (l) Serviciile prestate in baza Contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora
prevdzutd a fi terminatd intr-o perioadd stabilitd in grafrcul de prestare trebuie finalizate in
termenul convenit de pdrti, termen care se calculeazd de la data prevdzutd pentru inceperea
prestdrii serviciilor. Prestarea serviciilor la termenele specificate este consideratl de cltre pirli o
condilie esenfialE a prezentului Contract.

(2)In cazulin care existS motive de intdrziere ce nu se datoreaz[ nici direct, nici indirect
Prestatorului, acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oric[rei
faze a acestora. in cazul in care achizitorut considerd justificatd solicitarea gi prelungirea nll ar
cauza intdrzieri semnificative, respectiv nu ar influen{a in mod negativ indeplinirea obligaliilor
legale sau contractuale ale Achizitorului, decurgdnd din contracte cu terfe persoane, pa4ile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare 9i vor semna un act adilional. 

-

(3) in cazul in cire prelungit.u nu este posibild fErI a cauza daune de orice natura
Achizitorului sau a-i crea dificult5{i in indeplinirea altor obligalii, inclusiv fa[6 de terfe persoane,
Prestatorul va face tot posibilul pentru a se incadra in termenele iniliale, inclusiv efeciuarea de
ore suplimentare, angajarea de personal suplimentar etc., ftrd a avea pretenlii financiare
suplimentare fa[6 de Achizitor.
15.3 Dacd pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respectl graficul de prestare sau
existl riscul de a nu se incadra in acest grafic, Prestatorul are obliga(ia dJa notifica in scris acest
lucru imediat Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de piestare asumate in graficul de
prestare se face numai cu acordul pdrfilor, prin act adilional.
15.4 Cu excep[ia cazului de fo(6 majord gi in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o
prelungire a duratei de prestare conform art. 15.2, o intdrziere in indeplinirea contractului d6
dreptul Achizitorului de a solicita penalit6li de intdrziere Prestatorului potrivit prevederilor art.
18.
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15.5 in caz de int6rziere mai mare de 15 zile, respectiv in caz de intdrziere repetati (in sensul
prezentului contract intdrziere repetatl va insemna dou[ cazuri de nerespectare a graiicului de
prestare in orice perioadd in decursul executdrii Contractului) Achizitorul va avea dreptul de a
rezilia prezentul contract conform dispozi{iilo r art. 19 de mai jos.

16. Receplie gi veriticdri
16.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicl gi din documenta{ia de atiibuire.
16.2 Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul va notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentanfilor s6i ihputernici(i pentru
acest scop.
I6.3 Documentafiile tehnice elaborate qi predate vor fi verificate de cdtre Comisia Tehnico-
Economicd.

17. Modalitdli de platd
l7.l Pentru serviciile prestate, dupd comunicarea aprobIrii prin hotdr6re de consiliu local a
Documenta{iei de avizare a lucrdrilor de interventii qi inbazaRaportului de activitate, prestatorul
va emite facturi.
l7'2 Achizitorul va verifica factura emisd in termen de 15 zile de la inregistrarea acestuia la
sediul Achizitorului, iar in cazul in care considerd necesar, va solicita preCizari sau informalii
suplimentare.
17 ,3 Achizitorul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, dupi cum va considera
necesar, in cazul in care serviciile facturate nu au fost prestate, nu au fost prestate corespunzitor
ori integral, dacd documentele anexate nu sunt corespunzltoare sau complete, factura nu confine
toate informaliile necesare ori nu corespunde sub orice aspect condiliilor prevdzute in prezentul
Contract.
17,4 Achizitorul va achita facturile in termen de 30 zile dupi prezentarea unui Raport de
activitate gi dupd aprobarea de c6tre achizitor, prin hotirdre de consiliu, a Documentaliei de
avizare a lucr[rilor de intervenfii.

1 8, Penalitdli, daune-interese

18.1 in cazul in care Prestatorul nu igi indepline$te sau nu se achitd corespunz[tor de obligafiile
asumate prin Contract, Achizitorul are dreptul de a-i pretinde plata unei penalit6ti de intdrziere
de O,lYo din pre{ul serviciilor neprestate sau prestate necorespunzdtor, pentru fiecare zi de
?nt0rziere, pdnd la ?ndeplinirea efectivl qi corespunzdtoarc a obligaliilor. Penalitdlile vor putea
depdgi suma asupra cdrora se calculeazE.
18.2 In cazul in care Achizitorul nu plStegte facturile fiscale in condiliile qi la termenele
prev[zute in art. 17.4, Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalitdli de intdrziere de
0,loh din suma datoratd/acceptatl scadentd, pentru fiecare zi de intlrziere, pdnl la indeplinirea
efectiv[ a obligafiei de plat6.

1 9. Rezilierea contract ului din inigiativa Achizitor ul ui
19.1 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, ftrI termen de gra[ie, fErd necesitatea
indeplinirii unei alte formalit[1i gi fErI interven]ia vreunei autoritdti sau instante de judecat[
gi/sau arbitrale, printr-o simpl[ notificare adresatS Prestatorului, in oricare dintre situafiile
urm5toare:
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a) Prestatorul igi incalcd in mod culpabil 9i repetat obligaliile din prezentul Contract sau
din dispoziliile legale sau nu executd serviciile conform prezentului Contract ori in
conformitate cu prevederi Ie le gale apl icabile;

b) Prestatorul nu se conformeazd intr-o perioadl de timp rezonabilI specificatd in
notificarea repetatd emisd de cdtre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea execut[rii
necorespun zdtoare sau neexecutdrii obli gatii lor din prezentul Contract;

c) Prestatorul cesioneazh, contractul sau oricare dintre drepturile sau obliga(iile sale
decurgdnd din prezentul contract, ftrE aprobarea prealabild scrisl a Achizitorului;

d) Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stErii de insolvenf6, de declangare a
procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntar[, intrl sub
administrare judiciard sau sub controlul altei autoritd{i. qi-a suspendat activitatea, sau se
afl6 intr-o situalie asemdn6toare rezultdnd dintr-o procedurd similard reglementatir de
lege;

e) Prestatorul se aflI in culpl profesionald gravd pe care Achizitorul o poate demonstra
prin orice mijloc de prob[ adecvat;

f) impotriva Prestatorului a fost pronuntati a hotlrdre de condamnare cu privire la fraud6,
coruplie, implicare intr-o organizalie criminal6 sau orice alt6 activitate ilegala in dauna
intereselor financiare ale CE;

g) aparifia oric6rei alte incapacitIli care sI impiedice executarea sau s[ ueeze dificulti]i
semnificative, mai mult de l0 zile in executarea prezentului contract;

h) prestatorul nu fumizeazd garantiile sau asigurlrile solicitate, sau persoana care
furnizeazd garanlia sau asigurarea nu este in mdsurl sd igi indeplineascd

i) aparifia unor circumstanJe care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului gi
care conduc la modificdri substanliale sau la modificarea efectelor clauzelor
contractuale in aga mdsur6 incdt indeplinirea Contractului ar fi contrard interesului
public;

j) prestatorul solicitl modificarea prezentului contract , in cursul perioadei sale de
valabilitate, altfel decdt in cazurile gi conditiile prevdzute de art. 221 din Legea nr.
98/2016 privind achiziliile publice.

^k) 
alte cazuri prevdzute expres in prezentul contract ori in legile aplicabile.

19.2Incazde reziliere a Contractului Achizitorul va fi indrept6fit sd recupereze de la prestator,
ftrd a renunta la celelalte remedii la care este indreptifit in baza Contraciului sau in bazalegii.,
orice pierdere sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine.
19.3 In orice situalie in care Achizitorul este indreptAtit la desp[gubiri, poate re{ine aceste
despEgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garanfiadi buna execufie.
19.4 Prestatorul nu are dreptul si pretindd, suplimentar fald de sumele ce i se cuvin pentru
serviciile efectiv prestate, despdgubiri pentru orice alti pierdere sau prejudiciu suferit.
19.5 - Achizitorul are dreptul de a denunfa unilateral contractul de achizilie public[ in perioada
de valabilitate a acestuia gi in una dintre urmdtoarele situa{ii:

a) contractantul se afla,la momentul atribuirii contractului, in una dintre situa(iile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea nr.9812016
privind achiziliile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sE fie atribuit contractantului respectiv, avdnd in vedere o
incdlcare gravd a obligafiilor care rezultd din legislafia european[ relevanta qi care a fost
constatatd printr-o decizie a Cu(ii de Justilie a Uniunii Europene;

c) in cursul perioadei de valabilitate a contractului s-a realizat o modificare a contractului
altfel decdt in cazurile qi condiliile prevdzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achiziliile
publice.
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20. Rezilierea Controctului din iniliotiva uneia dintre pdrlite contractante
20.1 in urma unui preavizde l5 de zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rcziliacontractul
dacd, Achizitorul:

a) nu igi indeplineqte in mod repetat obligaliile asumate, cu privire la care a fost notificat in
mod repetat;

b) suspendi derularea sen'iciilor sau
pentru motive nespecificate in
Prestatorului.

20.2 Ptezilierea nu va afecta nici un alt
temeiul prezentului contract.

drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobdndit in

20.3 In cazul unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despdgubi Prestatorul pentru prejudiciul
efectiv suferit qi dovedit de cltre acesta, cauzat in mod direct de neindepliniiea obligaliilor de
cdtre Achizitor.

a oricdror pdrli a acestora pentru mai mult de 30 zile,
prezentul Contract sau independente de culpa

HG nr. 395/2016, se

virament bancar, sau
'sau se constituie prin

contractat, pentru orice motiv
valabilitatea garanliei de bund
adilional dar nu mai tdrziu de l5

21. Garanlia de bund execulie a contractului
21.1 (l) Garanfia de buni execufie, conform prevederilor Art.40 din
constituie, in cuantum de l|Yo din valoarea contractului frrd TVA, prin
printr-un instrument de garantare emis in condifiile legii agreat de achizitor
relineri succesive din sumele datorate pentru facturiparfiale.
(2) In situalia in care p64ile convin prelungirea termenului
(inclusiv fo(a majord), Prestatorul are obligalia de a prelungi
execuJie, in maxim l0 zile de la data intrdrii in vigoare a actului
zile inainte de data expirdrii garantiei.
21,2 Prestatorul are obliga{ia de a constitui garantia de buni execufie in termen de 5 zile
lucrdtoare de la semnarea gi inregistrarea prezentului Contract.
21.3 Achizitorul se obligi sd emitd ordinul de incepere a contractului numai dupd ce executantul
a fXcut dovada constituirii garantiei de bund execufie.
21.4 Achizitorul va putea executa integral sau parfial garan{ia de buni execu[ie, in limita
prejudiciului creat, dacd Prestatorul nu ili executd, executd cu intdrziere sau executd
necorespunzdtor obliga{iile asumate prin prezentul contract. Achizitorul va notifica, Prestatorului
9i emitentului instrumentului de garantare, executarea garan{iei, preciz6nd obligafiile care nu au
fost respectate gi modul de calcul al prejudiciului.
21.5 Garantia de bund execu{ie se va elibera Prestatorului in termen de 14 zile de la finalizarea
procedurii de atribuire gi incheierea contractului , dar nu mai mult de 12 luni, in situafia in care
Achizitorul nu a ridicat pdnd la acea datd, pretenfii asupra ei.
21.6. in situatia in cari pe perioada deiuldrii-p..r.rtrlui Contract este executat[ garan]ia de
bund-execufie parfial sau in intregime, Prestatorul este obligat ca in termen de maximum 15 zile
de la data executdrii acesteia s[ reintregeascd valoarea sa.
21.7 itt situatia neindeplinirii obligalGi de prelungire a valabilitalii cu l5 zile inainte de data
expiririi, de reintregire in 15 zile de la data executdrii garan{iei Achizitorul are dreptul s[ execute
garaniia de bunl execufie gi sd rezilieze prezentul contract frrd indeplinirea vreunei formalitdli,
nefiind necesard nicio notificare sau alt6 mdsurd in vederea ingtiinfIrii rezilierii Contractului
pentru motivul menfionat anterior, nefiind necesarl, de asemenea, nicio incuviinfare sau
intervenfie din partea vreunei instanfe judec[toregti qi/sau arbitrale.

22. Asigurdri
22.1(1) Proiectanlii, implicafi in elaborarea documentafiilor, conform prevederilor legale, sunt
obligali s[ incheie asigurare de r[spundere civil[ pentru culpd profesionald.
(2) Asigurarea se va emite de cdtre o agen(ie de asigurare autorizatd.
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(3) Prestatorul are obligafia de a prezenta Achizitorului, pdnl la data eliberdrii garan]iei de bund
execu{ie, ori de cdte ori i se va cere, polifa sau polilele de asigurare gi recipisele pentru plata
primelor curente (actualizate).
222In cazul neprezent6rii polilelor de asigurare, solicitate repetat, dupl un termen rezonabil de
30 zile, Achizitorul va putea decide rezilierea prezentului Contmct in condiliile previzute la art.
19.

2 3. Aj ustarea prel ul ui co ntract ul ui
23.1 Pentru serviciile prestate, pldlile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele specificate in
propunerea financiari, anexd la Contract.
23.2 Prc\ul prezentului contract, ftr6 TVA, este ferm pe intreaga perioadd de executie.

24. Interdiclia cesiondrii
24.1 Este interzis6 cesionarea de citre Prestator, in tot sau in parte, a drepturilor gi obligafiilor
asumate prin prezentul contract.
24.2[n situafia inc6lcdrii acestei interdic(ii Achizitorul are dreptul sdrezilieze prezentul Contract
ftrd indeplinirea vreunei formalitdti, nefiind necesarl nicio notificare sau alt6 m6surd in vederea
ingtiin{6rii rezilierii contractului pentru motivul menfionat anterior, nefiind necesard, de
asemenea, nicio incuviintare sau interven{ie din partea vreunei instanfe judec6toreqti qi/sau
arbitrale.

25. Amendamente
25,1. Pd$ile contractante au dreptul de a conveni, pe durata indeplinirii contractului, pentru
actualizarea sau completarea documentatiei elaborate de prestator, generate de modificlri
legislative sau a situafiei din teren, apdrute dupd data incheierii prezentului contract gi care nu au
putut fi prevdzute la data incheierii contractului, ftrd organizarea unei noi proceduri, modificarea
nesubstanfiald a clauzelor contractului, prin act adi{ional.
25.2' P5{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adilional, adaptarea acelor clauze afectate de modificdri ale legii.
25.3 Modificarea clauzelor contractului, prin act adifional, va fi posibild numai in condiliile
prevEzute de art. 221-222 din Legea nr. 9812016, coroborate cu prevederile referitoare la
modificlri contractuale din HG nr.39512016 (art. 23, alin (9), precum gi art. 164 gi 165).

25.4 Modific6rile nesubstanfiale astfel cum sunt stabilite in Secfiunea "Condilii Specifice" sunt
singurele modific[ri ale Contractului care pot fi fdcute fErd organi zarea unei noi proceduri de
atribuire.
25.5 Modificarea contractului nu trebuie sd conducl la diminuarea avantajelor gi, dup[ caz) a
factorilor de evaluare care au stat la bazadeclardrii ofertei cdgtigdtoare a prestatorului.

25.6 Partea care propune modificarea Contractului are obliga{ia de a transmite celeilalte p64i
propunerea de modificare a Contractului cu cel pufin 20 de zile inainte de data la care se
considerd cE modificarea Contractului ar trebui sd producd efecte.
25.7. Modificarea termenului de prestare/execufie se efectueazd prin act adifional incheiat
inainte de expirarea termenului ini{ial.
25.8 (l) Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeazd numai cu acceptul beneficiarului gi nu reprezintl o modificare substanfiald, aga cum
este aceasta definit[ in art.22l din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, decdt in
urm[toarele situa(ii:
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a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplinegte cel
pulin criteriile de calificare/selectie prevlzute in cadrul doiumentaliei de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea Contractului nu obline cel pulin
acelaqi punctaj ca personalul propus la momentul aplic[rii factorilor de evaluare.

(2) In situafiile prevdzute la alin.(l), Prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul
personal documentele solicitate prin documenta(ia de atribuire fie in vederea demonstr6rii
indeplinirii criteriilor de calificare/seleclie stabilite, fie in vederea calculdrii punctajului aferent
factorilor de evaluare.

26 Subcontractanli (dacd este cazul)
26.1 Prestatorul are obligafia, in cazul in care subcontracteazd,pdrli din contract, de a incheia
contracte cu subcontractan(ii desemnafi, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
26.2 (l) Prestatorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractan(ii desemna[i, astfel inc6t activitatile ce revin acestora, precum qi
sumele aferente prestatiilor, sI fie cuprinse in contractul de achizilie publicd.
(2) Lista subcontractan(ilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, c6t qi contractele incheiate cu
acegtia se constituie in anexe la contract.
26.3 (l) Prestatorul este pe deplin rlspunzltor f4e de achizitor de modul in
contractul.

care indeplineqte

(2) Subcontractantul este pe deplin r[spunzitor fa15 de prestator de modul ?n care igi indeplinegte
paftea sa din contract.
(3)Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd acegtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
26,4 Prestatorul poate schimba, numai cu acordul achizitorului, oricare subcontractant dac6
acesta nu gi-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului sau implicarea de
noi subcontractanfi, pe durata executirii contractului, va fi posibili cu condifia ca nominalizarea
acestora s5 nu reprezinte o modificare substanfiald a contractului, in condiliile art.22l din Legea
nt. 9812016 privind achiziliile publice. Acegti subcontractanfi vor transmite certificate qi alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situafii de excludere qi a
resurselor/capabilitdlilor corespunzdtoare pe4ii lor de implicare in contract.
26.5 Achizitorul poate, in conditiile legii, efectua pl51i c[tre subcontractanfii propugi in ofert6,
claci acegtia solicit[. Pl6tile directe cdtre subcontractan]ii agreali se efectueazd doar atunci cAnd
prestalia acestora este confirmat[ prin documente agreate de achizitor, prestator qi subcontractant
sau de achizitor gi subcontractant cdnd in mod nejustificat, prestatorul blocheazi confirmarea
execut[rii obligaliilor asumate de subcontractant.

27. Forla majord
27.1Fo4a majori este constatat6 de o autoritate competentd.
27.2 Fo\a major[ exonereazd p6(ile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin
prezentul Contract, pe toatl perioada in care aceasta acfioneaz[.
27.3 lndeplinirea Contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6(ilor p6nd la aparilia acesteia.
27.4 Partea contractantd care invocd fo(a majord are obliga{ia de a
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi de a lua orice mdsuri
in vederea limitdrii consecin{elor.
27.5 Partea contractantl care invoc[ fo(a majord are obliga(ia de a
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

fo4ei majore, dar ftr[ a

notifica celeilalte pi(i,
care ii stau la dispozilie

notifica celeilalte p64i
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27.6 Dacd fo4a majord aclioneaz6 sau se estimeaz6 cI va ac(iona o perioadl mai mare de 45 de
zile, oricare dintre pdrfi va avea dreptul sd notifice celeilalte p6(i incetarea de plin drept a
prezentului contract, ftrE ca vreuna dintre ele sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

28. Drepturi de proprietate intelectuali
28.1 Prin semnarea prezentului contract prestatorul inlelege sI transmit6 achizitorului dreptul de
autor qi/sau alte drepturi de proprietate intelectuald gi/sau industrialI ob{inute in executarea sau
ca urmare a executdrii acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt
preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau
transfera, fErd nici un fel de limitare geograficd sau de altd natur6.

29. Solulionorea litigiilor
29.1 Achizitorul gi Prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolvape cale amiabill, prin
tratative directe, orice nein[elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg[turd
cu indeplinirea Contractului.
29.2 Litigiile gi divergenfele ivite intre pd(i in legdtur[ cu executarea prezentului Contraot in
cazul c6rora pd4ile nu au reugit sd ajungd la o solufie amiabil6 vor fi deduse judecdrii instan{elor
competente, potrivit legii.

30, Comunicdri
30.1 (l) Orice comunicare intre p6(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s6
fie transmisl in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atet in momentul transmiterii, cdt gi in momentul
primirii.
30.2 Comunic6rile intre p5(i se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail, cu condilia confirmarii in
scris aprimirii comunicdrii.
30.3 In cazul in care nu se obline confirmarea de primire pentru cel mult doud
notificdriicomunicdri avdnd acelaqi obiect, transmise la ultima adresl declaratd de pdrfi, inclusiv
nr. de fax sau adresa e-mail notificarea isi va produce efectele de la data transmiterii qi nu de la
data confirmlrii de primire.

31. Legea aplicobild contractului
3l .l Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Prezentul contract s-a incheiat azi _, in exemplare

Achizitor, Prestator,
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