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CONTRACT DE SERVICII
nr din 2018

l.Preambul
in temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare, 9i a H.G, nr, 395120t6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicS/acordului-cadru din Legea

nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii intre :

Institulia Prefectului - judelul Bistrifa-Nisiud, cu sediul in municipiul Bistrila, P-!a

Petru Rareg , nr.I, judelul Bistrita-Ndsdudj, telefon 026312I5L50, Cod Fiscal 4347798, cont
RO55TREZ1015005DC(003138 deschis la Trezoreria municipiului Bistrifa, reprezentat prin d.l

Prefect - Ovidiu Victor Fren!, in calitate de achizitor
9i

in calitate de prestator, pe de altd parte.

2. Definitii
2.L - tn prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a.contract - reprezintd prezentul contract;
b,achizitor gi prestator - p5ftile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contracU

c. pretul contractului - pretul pl5tibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integral5 gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d.servicii - activitdti a cdror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - documentatia 9i anexele pe care prestatorul are obligatia de a le furniza

aferente serviciilor prestate conform contractului;
f, forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazd

gregelii, sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care
face imposibild executarea 9i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
apbrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enunliativd.

Nu este considerat fo(d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
pbrti;

j.zi - zi calendaristicd;
2.2 Toate termenele contractului se referd la zile calendaristice.

Clauze obliqatorii
3. Obiectul principal al contractului

Prestatorul se obligd sb efectueze expertiza tehnicb structuralS si nestructural5 a tuturor
elementelor de constructii, pentru construclia inregistrati cu numdr CF 72190 situatd in
Localitatea Bistrita, Str, Piata Petru Rare9, nr, 1, judetul Bistrita-Ndsdud, in vederea analizdrii
stdrii tehnice a acesteia, incadrarea construcliei in clasd de risc seismic 9i propunerea mdsurilor
de intervenlie necesare pentru proiectul " Imbundtdtirea eficientei energetice a clddirii Institutiei
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Prefectului judelul Bistrila-Nbsiud" in perioada convenit5 gi in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract 9i prin Caietul de sarcini.

4. Pretul contractului gi modalititi de plati
4.L. - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, plStibil prestatorului de cdtre

achizitor, este de cu TVA inclus;

4.2.- Pretul contractului este ferm 9i nu se actualizeazd.

4.3.- Plata se va face prin Ordin de platb in termen de 30 de zile de la data confirmbrii

primirii facturii fiscale.

5. Durata contractului
5.1. De la data semnbrii lui pdnb la 05.05.2018, conform graficului de execulie Anexa la

contract,

6. Executarea contractului
6.1, Executarea contractului incepe de la data semnarii sale de c5tre p5rli.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt (in ordinea enumeratd):
- documentatia de atribuire (caiet de sarcini)
- achizilia electronicd SEAP

8. Obligatiile principale ale prestatorului
8.1. -Prestatorul se obligb sb presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in

perioada convenitd gi in conformitate cu obligaliile asumate.

8.2. - Prestatorul se obligb sb presteze serviciile la standardele Si/sau performantele

prezentate in caietul de sarcini, anexd la contract.

9. Obligatiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligb sE plSteascb pretul convenit in prezentul contract pentru

serviciile prestate, dupd receptia serviciului,

9.2 - Achizitorul se obligb s5 punS la dispozitia prestatorului orice facilitdti gi/sau

informatii pe care le detine gi pe care prestatorul le-a solicitat achizitorului gi pe care le
considerd necesare indeplinirii contractului.

10. Sanc$iuni pentru neindeplinirea culpabild a obliga$iilor
10.1. - tn cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte s5-9i execute

obligaliile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul

contractului, penalitbti, cu respectarea prevederilor articolului 1.536 din Legea nr.28712009
privind Codul civil, republicat5, cu modific5rile ulterioare, din valoarea serviciilor neexecutate.

10.2, - Daca achizitorul nu onoreazb facturile Tn termen de 30 de zile de la receptionarea

acestora, atunci acesta are obligatia de a pl5ti penalitdti, cu respectarea prevederilor Legii

7212013 privind mdsurile pentru combaterea intdrzierii in executarea obligatiilor de platd a unor
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sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionigti 9i intre acegtia gi autoritdli
contractante, din plata neefectuatS.

10.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cbtre prestator, in
mod culpabil gi repetat, dd dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat gi de
a pretinde plata de daune-interese, fdrb a mai fi necesara punerea in intdrziere ori vreo alta
formalitate prealabila.

10.4. - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare
scris5, adresatd prestatorului, fdrd nicio compensafie, dacd acesta din urmb dd faliment, cu
conditia ca aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau
despbgubire pentru prestator, tn acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru paftea din contract indeplinitd pdnd la data denunldrii unilaterale a
contractului,

10.5. - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare
scrisd, adresatb prestatorului, fdrd nicio compensalie, in condiliile in care achizitorul, din motive
temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. tn acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pSnd

la data denuntdrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11 .Alte resposabilite$ ale prestatorului
11.1 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevdzute in contract cu

profesionalismul gi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu
prevederile legale,

LL'2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in termenul
prevdzut in ofertd.

12 .Alte resposabilitdti ale achizitorului
Lz'L Achizitorul se obligd sb pund la dispozitia prestatorului orice facilitbti si/sau

informatii pe care acesta le considerb necesare pentru indeplinirea contractului
L2.2 Achizitorul pune la dispozitie toate documentaliile necesare indeplinirii contractului.

13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 Prestatorul se obligb sd constituie garantia de bunb execulie a contractului, in

cuantum de.,,...,. lei (5olo din valoarea fdrb WA a contractului), pentru perioada de valabilitate
a contractului . Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 40
din HG nr 39512016, respectiv prin una din urmatoarele modalitati: - Virament bancar sau
printr-un Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
care devine anexa la contract, prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unor sume
in numerar.

L3.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bund execufie, in
limita prejudiciului creat, dacd prestatorul nu igi execut6, executd cu intdrziere sau executd
necorespunzdtor obligatiile asumate prin prezentul contract, Anterior emiterii unei pretenlii
asupra garantiei de bunb executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizind totodatb obligatiile care nu au fost respectate.
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13.3 - Achizitorul se obligd sd restituie garantia de bunb executie in termen de 5 zile de
la indeplinirea obligatiilor asumate.

14. Receptie 9i verificiri
L4.L - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile legale.

L4.2 - Verificbrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sbi

imputernicili pentru acest scop.

L4.3 - Preluarea documentatiei care face obiectul Contractului de servicii, elaboratb de

cbtre Prestator se va face la sediul Institutiei Prefectului - judetul Bistrita-Ndsdud in baza unui
proces-verbal de predare-primire.

15. Amendamente
Pa(ile contractante au dreptul, in limita legii, ca pe durata indeplinirii contractului sa

convina asupra modificarii clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeazd interesele legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la

data incheierii contractului.

16. Forta majori
16.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competentS.
L6.2 - Forla majord exonereazd pa(ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate

prin prezentul contract, pe toatb perioada in care aceasta actioneaz5.

16.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatb in perioada de acliune a forfei majore,
dar fdrb a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtilor p6nb la aparitia acesteia.

L6.4 - Partea contractantb care invocb fo(a majorb are obligatia de a notifica celeilalte
pbrti, imediat 9i in mod complet, producerea acesteia gi sb ia orice mbsuri care ii stau la

dispozitie in vederea limitdrii consecintelor.
16.5 - Dacd forta majord actioneazd sau se estimeazi ca va actiona o perioadb mai

mare de 10 zile, fiecare pafte va avea dreptul si notifice celeilalte parli incetarea de plin drept a

prezentului contract, fdrb ca vreuna din parti sd poatb pretindb celeilalte daune-interese.

17. Rezilierea contractului
tn cazul neexecutdrii de cdtre pbrlile contractante a obligaliilor asumate, contractul

se reziliazd de plin drept, fbrb punere in intdrziere, actiune in justitie gi firi nicio altb
formalitate,

18. Solutionarea litigiilor
18.1 -Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale

amiabilS, orice neintelegere cu privire la realizarea prevederilor prezentului contract.
L8,2- Dacd dupd 3zile de la incercarea rezolvbrii acestor neintelegeri nu se ajunge la un

rezultat favorabil ambelor pdrli contractante, paftea vbtimatb se poate adresa instantelor
judecdtoregti competente pentru solutionarea litigiului.
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19, Comuniciri
19.1 - (1) Orice comunicare intre pdrli, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sb fie transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii cdt 9i in

momentul primirii.

L9.2 - Comunicbrile intre pdrti se pot face gi prin telefon, telegramb, fax sau e-mail cu

conditia confirmdrii in scris a primirii comunicbrii.

20. Legea apticabil6 contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pbrlile au inleles sd incheie azi, prezentul contract, in doub

exemplare, c6te unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR PRESTATOR


