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CONTRACT DE SERVICII
nr._ din_2018

l.Preambul
in temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificbrile gi completbrile

ulterioare, 9i a H,G. nr. 395120L6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicb/acordului-cadru din Legea
nr.9812016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii intre :

Institulia Prefectului - judelul Bistrifa-Nds5ud, cu sediul in municipiul Bistrita, p-!a
Petru Rareg , nr.I, judetul Bistrita-Nds5udj, telefon 0263/2I5t50, Cod Fiscal 4347798, cont
RO55TRE21015005)CC(003138 deschis la Trezoreria municipiului Bistrita, reprezentat prin d.l
Prefect - Ovidiu Victor Fren!, in calitate de achizitor
9i

in calitate de presiatq, pe de altb parte.

2. Definitii
2.1 - ln prezentul contract urmStorii termeni vor fi interpretali astf'el:
a.contract - reprezintd prezentul r:ontract;

b'achizitor gi prestator - pbrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c' pretul contractului - pretul pldtibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integral5 9i corespunzbtoare 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 obligafia de a le furniza

aferente serviciilor prestate conform contractulur;
f. fo(a majord - un eveniment mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreaz5

gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care
face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii
apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv5, ci enunfiativd,

Nu este considerat forlS majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, firb a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din
pdrli;

j.zi - zi calendaristicS;

2.2 Toate termenele contractului se referd la zile calendaristice,

Clauze obligatorii
3. Obiectul principal al contractului
Prestatorul se obligd se realizeze urmbtoarele servicii:

prevederilor legale nalionale si comunitare, in vigoare.

Urbanism si a documentatiilor aferente studiilor de ipecialitate solicitate de avizatori, precum 9ioblinerea efectivd a avizelor si acordurilor. De asemenea, prestatorul va intocmi orice



MODtrL

documentalie necesard pentru obtinerea acordurilorlavizelorlacceptului cererii de finanlare,
solicitate de organismele autorizate, chiar dacd acestea nu au fost mentionate in certificatul de
urbanism ca fiind necesare.

menlionat 9i finalizarea activitdlii de avizare a acestuia, conform prevederilor legale nalionale
gi/sau a celor europene incidente, in vigoare. Documentatia va conline toate documentele,
anexele, machetele si datele necesare potrivit cerinlelor Ghidului de finantare p,O.R. 2OI4 -
2020.

executie

situalia in care se solicitb de cbtre Consiliul Tehnico - Economic al M,A.I., Consiliul
Interministerial sau alte organisme avizatoare.

MySMIS, completarea/introducerea Formularului cererii de Finanlare 9i a tuturor
anexelor/machetelor in aplicatia electronicb MySMIS, completarea si depunerea oriciror
documente cerute prin documentalia specificb programului de finanlare sau prin revizuirile
ulterioare ale acestora, acordarea de consiliere necesarb oblinerii acceptului cererii de finantare.

4. Pretul contractului 9i modalitdgi de plati
4.L. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cbtre

achizitor, este de cu WA inclus;
4.2.- Pretul contractului cuprinde toate elementele de cost gi rdm6ne nemodificat pe

toatb durata contractului,
4.3,- Plata se va face prin Ordin de plat5 in termen de....,.,, de zile de la inregistrarea

facturii de cdtre achizitor,
5. Durata contractului
5.1. Este de ........ de zile de la data semndrii lui de cdtre ambele pdrti,

6, Executarea contractului
6.1' Executarea contractului incepe de la data semnarii sale de cbtre pdrli.

7. Documentele contractului
7.1' Documentele contractului sunt (in ordinea enumeratb):
- caiet de sarcini
- achizitia electronici SICAP
- graficul de prestdri servicii
- imputernicirea liderului asocilerii de a

atribuire(dacd este cazul),
reprezenta asocierea la procedura de

8. Obligatiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligd sE presteze seruiciile care fac obiectul prezentului contract, cu

respectarea legislatiei in domeniu in perioada convenitb gi in conformitate cu obligaliile
asumate. Prestatorul va actualiza documentalia la cererea beneficiarului si de fiecare data c6nd
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aceasta se impune datoritd modificdrii ghidului specific sau a legislaliei, fdrb costuri
suplimentare.

8.2 Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele gi performanlele prezentate
in oferta din catalogul electronic SICAP.

8.3 Prestatorul se obligd sd desp5gubeascd achizitorul impotriva oricbror:
i)reclamatii 9i actiuni in justitie, ce rezulti din incSlcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu serviciile prestate, gi

ii)daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturS, aferente, cu exceplia
situatiei in care o astfel de incSlcare rezultb din respectarea caietului de sarcini intocmit de cbtre
achizitor.

9. Obligatiile principale ale achizitorului
9'1 - Achizitorul se obligb sEr plSteascb pretul convenit in prezentul contract pentru

serviciile prestate. PlStile se vor face in lei.

9.2 - Achizitorul se obligb sd receptioneze serviciile prestate in termenul si conditiile
convenite,

9.3 - Achizitorul se obliga sa punb la dispozitia prestatorului toate documentele
necesare pentru indeplinirea contractului.

10, sanctiuni pentru neindeplinirea culpabird a obrigaliiror
10.1. - in cazul in care, din vina sa exclusivS, prestatorul nu reugegte sd-gi execute

obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul
contractului, penalitdti, cu respectarea prevederilor articolului 1.536 din Legea nr.28712009
privind Codul civil, republicatd, cu modificbrile ulterioare, din valoarea serviciilor neexecutate.

LO.i2' - Daca achizitorul nu onoreazb facturile in termen de 30 de zile de la receplionarea
acestora, atunci acesta are obligatia dle a plSti penalit5li, cu respectarea prevederilor Legii
7212073 privind mbsurile pentru combaterea int6rzierii in executarea obligaliilor de platb a unor
sume de bani rezult6nd din contracte incheiate intre profesionigti gi intre acegtia gi autorit5li
contractante, din plata neefectuatd.

10.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre prestator, in
mod culpabil 9i 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 int6rziere ori vreo alta
formalitate preala bila.

10.4. - Achizitorul iSi rezervb dreptul de a renunla oric6nd la contract, printr-o notificare
scrisS, adresatd prestatorului, fbrb nicio compensafie, dacb acesta din urmb dd faliment, cu
conditia ca aceastb anulare sb nu prejudicieze sau sb afecteze dreptul la acliune sau
despbgubire pentru prestator, tn acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitb pdnd la data denuntdrii unilaterale a
contractului.

10.5' - Achizitorul igi rezervS dreptul de a renunla oric6nd la contract, printr-o notificare
scrisS, adresatd prestatorului, fdrb nicio compensalie, in condiliile in care achizitorul, din motive
temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului, in acest caz, prestatorul are
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dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru paftea din contract indeplinitd p6nb
la data denuntdrii unilaterale a contractului,

Clauze specifice
11 .Alte resposabilitdti ale prestatorului
11.1 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevbzute

profesionalismul 9i promtitudinea curr'enite angajamentului asumat gi in
prevederile legale.

lL.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in termenul
prevbzut in ofert5.

12 .Alte resposabilititi ale achizitorului
l,z.L Achizitorul se obligd sd punb la dispozitia prestatorului orice facilitbti gilsau

informalii pe care acesta le consider5 necesare pentru indeplinirea contractului
t2'2 Achizitorul pune la dispozitie toate documentaliile necesare indeplinirii contractului,

13. Garantia de buna execulie a contractului
13.1 Prestatorul se obligd sd constituie garanlia de bunb execulie a contractului, in

cuantum de "..."" lei (5% din valoarea lfbrb 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 sauprintr-un Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asiqurari,
care devine anexa la contract, prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unoisume
in numerar.

L3.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execufie, in
limita prejudiciului creat, dacb prestatorul nu i9i executS, e"ec,jtb cu int6rzieie sau-eiecuta
necorespunz5tor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii
asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru
prestatorului, preciz6nd totodatb obligaliile care nu au rost reipectate,

13.3 - Achizitorul se obligd sd restituie garanlia de bund execulie in termen de 5 zile de
la indeplinirea obligaliilor asumate,

14. Receptie gi verificdri
L4'l - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile legale.

in contract cu

conformitate cu

prezentul contract.
reprezentantilor sdi

14.2 - Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din
Achizitorul are obligatia de a notifica, ln scris, prestatorului, identitatea
imputerniciti pentru acest scop.

L4.3 - Preluarea documentaliei care face obiectul Contractului de servicii, elaboratd de
cdtre Prestator se va face la sediul Institutiei Prefectului - judelul Bistrita-Ndsdud in baza unui
proces-verbal de predare-primire,



MODEL

15, Perioade gi termene
Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini va incepe odatd cu data

incheierii contractului de prestare servicii 9i se va desfdgura in 2 (doud) etape, astfel:x etapa I - p6n5 cel mai tdrziu la data de
intocmire gi depunerea (online in aplicalia MysMlS 9i fizic) a dosarului
finantare la A,D,R. Nord- Vest Cluj-Napoca;

x etapa a II a - in perioada de verificare de cdtre specialigtii din cadrul A.D,R, Nord-
Vest Cluj- Napoca a documentaliilor depuse p6nd la termenul mai sus stabilit, pAnb inclusiv in
momentul semnErii "Contractului de finanlare" din fonduri structurale nerambursabile a
obiectivului de investitii in cauz5,

16. Conditii de plati

termenul maxim de

/ documentatiei de

zile

Plata serviciilor prestate se va eferctua astfel:x in cuantum de 70 o/o din varoarea contractului, in termen de
calendaristice

in etapa I,
de la data facturSrii (carer va fi stabilitS prin contract) pentru serviciile prev5zute

prestate la timp 9i in volum complet, pdnd cel mai [6rziu la termenul de
in conformitate cu cerinlele stipulate de ghidurile privind ,,coNDryIILE

GENERALE 5i cele SPECIFICE de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu tilul
POR/20161313'llblllT REGIUNI SI POR/20I6l3l3.Ilb/pI;Axa prioritar| 3, PRIORITATEA DE
INVESITII 3.1; Operaliunea B - CmOtnI PUBLICE", forma actualizatd la data incheierii
contractului de prestdri servicii;

* in termen de 30 zile calendaristice de la data facturdrii (care va fi stabilitd prin
contract) pentru diferenta de 30 o/o din valoarea , cu posibilitatea ca acest cuantum de platd sd
nu fie efectuatd in situatia in care autoritatea contractantd nu obline finanlarea obiectivului de
investitii in cauzd, din motive imputabile exclusiv prestatorului de servicii (ex" - nedepunerea ?n
etapa I a tuturor anexelor obligatorii la cerearea de finanfare, inregistrarea eronatb gi/sau
incompletd a informatiilor in aplicalia MySMIS, nedepunerea unor piese la dosarul cererii de
finantare, 9,a') sau nerespectdrii altor cerinle prevdzute in ghidurile general gi speciflc de
accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte mai sus menlionate, forma actualizatd la
data incheierii contractului de prestSri servicii, pe intreaga perioadb a prestdrii de servicii (etapa
I gi a Il-a).

16. Amendamente
Partile contractante au dreptul, in limita legii, ca pe durata indeplinirii contractului sa

convina asupra modificarii clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor
circumstante care lezeazd interesele legltime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la
data incheierii contractului.

L7. Fotta majord
L7.L - Forta majord este constatatd de o autoritate competentd,
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L7.Z - Fo(a majorb exonereazd pa(ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate

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

t7.3 - fndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fo(ei majore,

dar fbri a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtilor pAnb la aparitia acesteia,

L7.4 - paftea contractantb care invocb forla majord are obligatia de a notifica celeilalte

pbr5i, imediat 9i in mod complet, producerea acesteia gi sb ia orice mdsuri care ii stau la

dispozilie in vederea limitbrii consecinlelor.

L7.5 - Dacb forla majorb aclioneazd sau se estimeaz5 ca va actiona o perioadd mai

mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sb notifice celeilalte pa(i incetarea de plin drept a

prezentului contract, fdrb ca vreuna din parti sb poatd pretindb celeilalte daune-interese'

18. Rezilierea contractu I ui
in cazul neexecutbrii de cbtre p5(ile contractante a obligaliilor asumate, contractul

se reziliazb de plin drept, firb punere in intdrziere, acliune in justilie 9i fbri nicio alt5

formalitate.

19. Solutionarea litigiilor
19,1 -Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale

amiabil|, orice neinlelegere cu privire la realizarea prevederilor prezentului contract'

Lg.2 - Dacb dupd 3 zile de la incercarea rezolvbrii acestor neintelegeri nu se ajunge la un

rezultat favorabil ambelor pd(i contractante, partea vbtdmatb se poate adresa instantelor

judecdtoregti competente pentru solutir:narea litigiului.

20. Comuniciri
20.t - (1) Orice comunicare intre pbrli, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sb fie transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii c6t 9i in

momentul Primirii,
2O.2 - Comunicdrile intre pd(i se pot face gi prin telefon, telegrami, fax sau e-mail cu

condilia confirmdrii in scris a primirii cornunicirii'

21. Legea aplicabili contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia'
pirlile au inleles sd incheie azi, prezentul contract, in doud

exemplare, cdte unul pentru fiecare parte'

BENEFICIAR PRESTATOR


