CONTRACT DE SERVICII
nr. ……………. /………/…………………………...

Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și
aHG nr.395/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizițe publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016
cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii

între:
Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEŢUL VASLUIpersoană juridică română cu sediul în
Municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.79, judetul Vaslui, România, cod fiscal 3394171, cont
RO12 TREZ 6562 4600 270X XXXX, deschis la Trezoreria Vaslui, legal reprezentată prin Preşedinte
Dumitru Buzatu, în calitate de beneficiar, pe de o parte,
şi
................................................ adresă ..............................................................................................,
telefon/fax:...................................... număr de înmatriculare ................................................. cod
fiscal RO ................................ cont ......................................... , deschis la .....................................,
reprezentată prin ..............................., în calitate de prestator, pe de altă parte.
1. Definiții
1.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;
b) Beneficiarşi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea definite în preambulul
prezentului contract;
c) Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, în baza contractului pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract sau
impuse prin lege;
d) Servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e) Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;
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Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul şi-a manifestat voinţa de a se angaja din
punct de vedere juridic în prezentul contract de achiziţie publică, și cuprinde propunerea financiară
şi propunerea tehnică, complet şi integral;
g) Caietul de sarcini al achiziției – conţine specificaţiile tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă
cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărui serviciu să fie descris în mod
obiectiv astfel încât să corespundă necesităţiiBeneficiarului. Specificaţiile tehnice definesc, după caz
şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de
performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului, siguranţa în exploatare, dimensiuni,
terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi instrucţiuni de
utilizare a produsului, tehnologii şi metode de producţie, precum şi sisteme de asigurare a calităţii
şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea;
h) Grafic de prestare a serviciilor – eşalonarea serviciilor în limita termenului de prestare propus prin
ofertă;
i) Graficul de plăţi – eşalonarea plăţilor, situaţiilor provizorii până la nivelul prețului contractului;
j) Propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau după
caz din documentaţia descriptivă;
k) Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informaţiile cu privire la preţ, tarif, toate
celelalte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin
documentaţia de atribuire;
l) Durata contractului – perioada de timp în care contractul produce efecte juridice;
m) Durata de prestare - durata de timp angajată prin oferta de prestare conform graficului de
eşalonare a serviciilor;
n) Obiectul contractului - executarea şi finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;
o) Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel;
p) An – o perioadă de 365 de zile consecutive;
1.2. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
f)

CLAUZE GENERALE
2. Obiectul Contractulu
2.1-Prestatorul se obligă să presteze: „Servicii de verificare tehnică a documentațiilor
aferente obiectivului de investiție - Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN
24(Bulboaca) – Zizinca – deleni – Moreni – DJ 245L (Costesti)”), inclusiv verificarea modificărilor
de soluții tehnice pe parcursul execuției (dacă va fi cazul) si adocumentației ,,as-built”, în
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și
completările ulterioare.
3. Prețul contractului
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar,
conform graficului de plăti, este de .................... lei, fără TVA, la care se adaugă TVA conform
legislației în vigoare la momentul facturării.
3.2.Suma cuprinsă la art. 3.1. va fi achitată în douătranşe, cu respectarea Graficului de prestare și a
prevederilor Caietului de sarcini.Plata serviciilor se va face etapizat, după cum urmează:
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Faza 1 - Verificarea documentațiilor la faza Proiecttehnic(PTh, DTAC, CS, DDE ) - 80% din
valoareacontractului.
Faza 2 - Verificarea documentațiilor la faza ,,Asistenţă Tehnică”- 20% din
valoareacontractului.
Nr.c
rt
1
2

Denumire servicii

Valoarea ofertată
lei fără TVA

Faza 1 - Verificarea documentațiilor la faza Proiecttehnic (PTh, DTAC,
CS, DDE) - 80% din valoareacontractului
Faza 2 - Verificarea documentațiilor la faza ,,Asistenţă Tehnică”- 20%
din valoarea contractului
Total valoare

3.3. Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate în mod corespunzător şi în deplină concordanţă cu termenii şi condiţiile prezentului
Contract, precum şi cu prevederile legale aplicabile.
4. Durata contractului
4.1. Prezentul contract produce efecte de la semnarea și înregistrarea lui, până la receeptie la
terminarea lucrarilor.
4.2. Durata de prestare a serviciilor este de 21 de luni de la primirea Ordinului de începere.
5. Durata de prestare
5.1 Prestarea serviciilor se va realiza cu respectarea termenelor descrise la pct. nr. 3 din caietul de
sarcini.
5.2 Beneficiarul își rezervă dreptul de prelungire a duratei totale de prestare a serviciilor, funcție
de derularea Contractelor de lucrări, fără costuri suplimentare din partea prestatorului.
6. Executarea Contractului
6.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în baza ordinului emis de către
Beneficiar.
7. Documentele contractuale
7.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică;
c) propunerea financiară;
d) garanţia de bună execuţie;
7.2. Documentele enumerate la art. 7.1 se constituie în anexe la prezentul contract și fac parte
integrantă din aceasta.
7.3. În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate la art. 7.1 prevederile lor vor
prevala în conformitate cu succesiunea de la art. 7.1.
8. Standarde
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8.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare și a legislației subsecvente, ale Hotărârii
Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economice
aferente investiţiilor publice,cu modificările și completările ulterioare, a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii și a legislației
subsecvente, precum și standardele prezentate de către Prestator în propunerea sa tehnică,
respectiv, în cazul în care acestea lipsesc sau sunt lacunare, cele specificate în caietul de sarcini
întocmit de către Beneficiar ori în documentele accesorii ale acestuia.
9. Codul de conduită
9.1 Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru
Beneficiar. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă
acordul prealabil al Beneficiarului, precum și să participe în orice activități care sunt sau ar putea
să fie în conflict de interese cu obligațiile sale contractuale în raport cu Beneficiarul. Nu va angaja
Beneficiarul în nici un fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și va prezenta această
obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul.
10. Conflictul de interese
10.1 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar
putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului Contract. Conflictele de
interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, legăturilor de rudenie ori
afinitate, sau oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese potenţial sau
efectiv, apărut după semnarea prezentului Contract trebuie notificat în scris Beneficiarului fără
întârziere.
10.2 Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt respectate în mod
corespunzător și poate solicita luarea unor măsuri suplimentare, dacă va considera necesar.
Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea
genera conflict de interese. Prestatorul va înlocui imediat și fără vreo compensație din partea
Beneficiarului orice membru al personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație.
10.3 Prestatorul are obligația de a evita orice contact care ar putea să-i compromită independența
ori pe cea a personalului său. Dacă Prestatorul eșuează în a-și menține independența, Beneficiarul,
fără afectarea dreptului său de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a
situației de conflict de interese, va putea decide rezilierea prezentului Contract în condițiile
prevăzute la art. 20.
11. Despăgubiri
11.1 Prestatorul va garanta și va despăgubi pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe agenții și salariații
acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor
rezultate din orice acțiune sau omisiune a Prestatorului și a angajaţilor, colaboratorilor sau
subcontractanţilor săi, în executarea prezentului Contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări ale
prevederilor legale sau a drepturilor terților, privind brevetele, mărcile comerciale, modelele sau
desenele industriale ori alte forme de proprietate intelectuală, precum și dreptul de autor şi alte
drepturi conexe.
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11.2 După executarea serviciilor, Prestatorul va putea fi ținut răspunzător pentru orice încălcare a
obligațiilor sale prevăzute în Contract ori în dispoziţiile legale aplicabile, într-un interval de timp
stabilit conform legii care guvernează Contractul.
12.Obligaţiile principale ale prestatorului
12.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică,
anexă la contract, cu cerinţele din caietul de sarcini şi cu clauzele prezentului contract.
12.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.Obligaţiile principale ale Beneficiarului
13.1. Beneficiarul are obligaţia de a furniza prestatorului toate informaţiile necesare întocmirii
proiectului.
13.2. Beneficiarul se obligă să recepționeze Referatul deverificare elaborat pe fiecare specialitate
șia documentației verificate, semnate șiștampilate decătreverificatoriideproiecte atestați, servicii
realizate în baza prezentului contract în termen de 5 zile, dacă acestea corespund cerinţelor din
caietul de sarcini și din actele normative în vigoare.
13.3 Beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul și condițiile convenite în
prezentul contract.
CLAUZE SPECIFICE
14.Alte responsabilităţi ale prestatorului
14.1. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul
de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
Contractului.
15. Alte responsabilităţi ale Beneficiarului
15.1. Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie
necesară pentru prestarea serviciilor contractate.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data primirii Ordinului de
începere.
(2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Beneficiarului,
părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo
obligaţie suplimentară de orice natură din partea Beneficiarului.
16.2 (1) Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
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termen care se calculează de la data prevăzută pentru începerea prestării serviciilor. Prestarea
serviciilor la termenele specificate este considerată de către părţi o condiţie esenţială a
prezentului Contract
(2) În cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează nici direct, nici indirect
Prestatorului, acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei
faze a acestora. În cazul în care Beneficiarul consideră justificată solicitarea şi prelungirea nu ar
cauza întârzieri semnificative, respectiv nu ar influenţa în mod negativ îndeplinirea obligaţiilor
legale sau contractuale ale Beneficiarul, decurgând din contracte cu terţe persoane, Părţile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
(3) În cazul în care prelungirea nu este posibilă fără a cauza daune de orice natură
Beneficiarului sau a-i crea dificultăţi în îndeplinirea altor obligaţii, inclusiv faţă de terţe persoane,
Prestatorul va face tot posibilul pentru a se încadra în termenele iniţiale, inclusiv efectuarea de ore
suplimentare, angajarea de personal suplimentar etc., fără a avea pretenţii financiare
suplimentare faţă de Beneficiar.
16.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă graficul de prestare sau
există riscul de a nu se încadra în acest grafic, Prestatorul are obligaţia de a notifica în scris acest
lucru imediat Beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de
prestare se face numai cu acordul părților, prin act adiţional.
16.4 Cu excepţia cazului de forță majoră şi în afara cazului în care Beneficiarul este de acord cu o
prelungire a duratei de prestare conform art. 16.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă
dreptul Beneficiarului de a solicita penalităţi de întârziere Prestatorului potrivit prevederilor art.
19.
16.5. În caz de întârziere mai mare de 10 zile, respectiv în caz de întârziere repetată (în sensul
prezentului contract întârziere repetată va însemna două cazuri consecutive de nerespectare a
graficului de prestare ori trei cazuri neconsecutive de întârziere în orice perioadă în decursul
executării Contractului) Beneficiarul va avea dreptul de a rezilia prezentul Contract conform
dispoziţiilor art. 20 .
17. Recepţie şi verificări
17.1 –Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
17.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract.
Beneficiarulva notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru
acest scop.
18. Modalităţi de plată
18.1. Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite facturi.
18.2. Beneficiarul va verifica factura emisă în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia la sediul
Beneficiarului, iar în cazul în care consideră necesar, va solicita precizări sau informaţii
suplimentare.
18.3. Beneficiarul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, după cum va considera
necesar, în cazul în care serviciile facturate nu au fost prestate, nu au fost prestate corespunzător
ori integral, dacă documentele anexate nu sunt corespunzătoare sau complete, factura nu conţine
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toate informaţiile necesare ori nu corespunde sub orice aspect condiţiilor prevăzute în prezentul
Contract.
18.4.Beneficiarulva achita facturile, după cum urmează:
Faza 1 - Verificarea documentațiilor la faza Proiecttehnic (PTh, DTAC, CS, DDE ,
documentatii pentru obtinere avize, etc) - 80% din valoarea contractului
o se achită la 30 de zile de la recepţionareaReferatului deverificare elaborat pe
fiecare specialitate șia documentației verificate, semnate șiștampilate
decătreverificatoriideproiecte atestați;
o se consideră finalizată la recepţionarea documentaţiei;
Faza 2 - Verificarea documentațiilor la faza ,,Asistenţă Tehnică”- 20% din valoarea
contractului
Verificare la faza ,,Asistenţă Tehnică”, respectiv verificarea modificărilor de soluții tehnice
pe parcursul execuției lucrărilor, inclusiv a documentației ,,as-built” (20% din valoarea
contractului) se va achita în maxim 14 zile de la semnarea procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor.
19. Penalităţi, daune-interese
19.1. În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte sau nu se achită corespunzător de obligaţiile
asumate prin Contract, Beneficiarul are dreptul de a pretinde plata unei penalităţi de întârziere de
0,1%din preţul serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere,
până la îndeplinirea efectivă şi corespunzătoare a obligaţiilor. Penalităţile nu vor depăşi suma
asupra cărora se calculează. Beneficiarul va putea deduce valoarea penalităţilor din orice sume
datorate cu orice titlu Prestatorului.
19.2. În cazul în care Beneficiarul nu plăteşte facturile fiscale în condiţiile şi la termenele
prevăzute în art. 18.4, Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalităţi de întârziere de
0,1%din suma datorată scadentă, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiei de plată.
20. Rezilierea contractului din inițiativa Beneficiarului
20.1. Beneficiarul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea
îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și/sau
arbitrale, printr-o simplă notificare adresată Prestatorului, în oricare dintre situațiile următoare:
a) Prestatorul îşi încalcă obligaţiile din prezentul Contract sau din dispoziţiile legale sau nu
execută serviciile conform prezentului Contract ori în conformitate cu prevederile legale
aplicabile;
b) Prestatorul nu se conformează în perioada de timp specificată în notificarea emisă de
către Beneficiar, prin care i se solicită remedierea executării necorespunzătoare sau
neexecutării obligațiilor din prezentul Contract;
c) Prestatorul cesionează contractul sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile sale
decurgând din prezentul contract, fără aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului;
d) Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stării de insolvenţă, de declanşare a
procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntară, intră sub administrare
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judiciară sau sub controlul altei autorități, și-a suspendat activitatea, sau se află într-o
situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de lege;
e) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de
probă;
f) împotriva Prestatorului a fost pronunțată a hotărâre de condamnare cu privire la fraudă,
corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală;
g) apariția oricărei alte incapacități care să împiedice executarea sau să creeze dificultăţi
semnificative, mai mult de 10 zile în executarea prezentului contract;
h) apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi
care conduc la modificarea efectelor clauzelor contractuale în aşa măsură încât
îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public;
i) alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile.
20.2. În caz de reziliere a Contractului Beneficiarul va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator,
fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățită în baza Contractului sau în baza legii,
orice pierdere sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine.
20.3. Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin pentru
serviciile efectiv prestate, despăgubiri pentru orice altă pierdere sau prejudiciu suferit.
20.4. La primirea notificării de reziliere Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea
serviciilor în mod prompt și organizat astfel încât costurile aferente să fie minime.
21. Rezilierea Contractului din inițiativa Prestatorului
21.1. În urma unui preaviz de 15 de zile acordat Beneficiarului, Prestatorul poate rezilia contractul
dacă Beneficiarul:
a) nu își îndeplinește obligația de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în
condițiile și în termenul prevăzut la art. 18.4. din prezentul Contract;
b) nu își îndeplinește în mod repetat obligațiile asumate, cu privire la care a fost notificat în
mod repetat;
c) suspendă derularea serviciilor sau a oricăror părți a acestora pentru mai mult de 120 zile,
pentru motive nespecificate în prezentul Contract sau independente de culpa
Prestatorului.
21.2. Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Beneficiarului sau al Prestatorului dobândit în
temeiul prezentului contract.
21.3. În cazul unei asemenea rezilieri, Beneficiarul va despăgubi Prestatorul pentru prejudiciul
efectiv suferit și dovedit de către acesta, cauzat în mod direct de neîndeplinirea obligațiilor de
către Beneficiar.
22. Garanţia de bună execuţie a contractului
22.1- Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de
10% din
valoarea contractului fara TVA, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.
22.2- în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de
a
reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
22.3- Prestatorul se va asigura ca garanţia de buna execuţie este valabila si in vigoare pana la
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finalizarea
serviciilor, de către acesta, si remedierea/completarea documentaţiei ori de cate ori a intervenit
aceasta necesitate.
22.4- Garanţia de bună execuţie se constituie de către executant în scopul asigurării achizitorului
de
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă
constituirea garanţiei de bună execuţie (conform prevederilor din HG 395/2016), prin una din
modalitatile:
- virament bancar
- instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări, sau
- reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.
In cazul in care se opteaza pentru constituirea garantie de buna executie prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale contractantul are obligaţia de a deschide la
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un
cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, cont care trebuie alimentat la
începutul derulării contractului cu cel puţin 0,5% din preţul acestuia fără TVA. Pe parcursul
îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei
stabilită drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va
înştiinţa achizitorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel
deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
22.5-Achizitorul se obliga sa elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a
făcut dovada deschiderii contului la dispoziţia Achizitorului pentru constituirea garanţiei de bună
execuţie.
22.6-Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
22.7-Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie - conform HG 395/2016, art.42 (3),
lit. C - in termen de 14 zile de la data de expirarea a duratei de garanţie acordata lucrării.
12.2 Perioada de garanţie de bună execuţie a contractului este de la data emiterii ordinului de
incepere si pana la data semnării procesului – verbal de receptie la terminarea lucrarilor .
23. Ajustarea preţului contractului
23.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de BeneficiarulPrestatorului sunt cele specificate în
propunerea financiară, anexă la Contract.
23.2 - Preţul Contractului este ferm și nu se ajustează.
24. Cesiunea
24.1 Este interzisă cesionarea de către Prestator, în tot sau în parte, a obligațiilor asumate prin
prezentul contract.
24.2 În situația încălcării acestei interdicţiiBeneficiarul are dreptul să rezilieze prezentul Contract
fără îndeplinirea vreunei formalități, nefiind necesară nicio notificare sau altă măsură în vederea
înștiințării rezilierii contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de
asemenea, nicio încuviințare sau intervenție din partea vreunei instanțe judecătorești și/sau
arbitrale.
24.3 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
9

obligaţii asumate prin contract.
24.4 Prin excepție de la dispozițiile art. 24.1 Prestatorul are dreptul de a cesiona creanțele sale
născute în temeiul prezentului contract, însă numai cu acordul prealabil, scris al Beneficiarului. În
cazul cesionării creanțelor fără acordul prealabil, scris al Beneficiarului, dispozițiile art. 24.2 se
aplică în mod corespunzător.
25. Amendamente
25.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional.
26. Subcontractanţi (dacă este cazul)
26.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
Beneficiarul.
26.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
26.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3)Prestatorulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
26.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
Beneficiarului.
27.Forţa majoră
27.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
27.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
27.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
27.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
27.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
27.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 45 de
zile, oricare dintre părţi va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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28. Soluţionarea litigiilor
28.1 Beneficiarulşi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea Contractului.
28.2 Litigiile și divergențele ivite între părți în legătură cu executarea prezentului Contract în cazul
cărora părţile nu au reuşit să ajungă la o soluţie amiabilă vor fi deduse judecării instanţelor
competente de la sediul Beneficiarului.
29. Egalitatea de sanse și nediscriminarea
29.1. In executarea contractului de servicii, prestatorul se obligă să respecte principiul egalităţii de
şanseşi de tratament, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. Prestatorul garanteaza
nediscriminarea in procesul de angajare a personalului pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri
minoritare, rasă religie, vârstă, dizabilităţi etc.
29.2. In executarea contractului de servicii, Prestatorul se obligă să respecte și să incurajeze
accesul persoanelor dezavantajate la locurile de munca nou create.
30. Comunicări
30.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
30.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
31. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal
31.1. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în
vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale și, cu excepția cazului în care
este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al acestuia
fără acordul scris prealabil al Achizitorului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea
publicării sau divulgării documentelor și informațiilor care îi sunt puse la dispoziție în scopul
executării Contractului, decizia finală va aparține Achizitorului.
32. Legea aplicabilă contractului
32.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract in patru exemplare, unul pentru prestator si
trei pentru autoritatea contractanta.
Achizitor,

Prestator,
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