CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII
nr. 14/31.05.2021
Având ca temei legal:

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice cu modificările şi completările ulterioare;
S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII denumit în
continuare „Contractul"
între
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 cu sediul in Bucuresti Bdul Poligrafiei nr.
4 sector 1 telefon: 0219660; fax: 0213193254, cod fiscal 4602068, cont nr.
RO02TREZ70124670220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1, fiind reprezentata prin Director
General Dumitra Matei, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
şi

S.C. ALPHA CONSULT GENERAL S.R.L. , cu sediul în Bucureşti, Sector 3, Str. Râmnicu Sărat, nr.
24, telefon +40 724222487, e-mail: doru.picu@gmail.com, număr de înmatriculare la Registrul
Comertului 140/2541/2009, cod fiscal 25188733, cont RO89TREZ7035069XXX011181 deschis la
Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Administrator- Doru Gheorghe Picu, în calitate de PRESTATOR,
pe de altă parte
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier - Lucrări de
întreţinere şi reparaţii a străzilor de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în locaţiile
specificate în cuprinsul caietului de sarcini.
1.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
2. PREŢUL CONTRACTULUI
2.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
contractantului de către autoritatea contractantă, este de ......... lei, fără TVA, la care se adaugă TVA
conform reglementărilor legale în vigoare la momentul emiterii facturii.
Lot
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Denumire serviciu

Preţ, lei
(fără
TVA)

TVA
lei

Servicii de dirigenţie de şantier la obiectivul de
lucrări pentru - lucrări de întreţinere şi reparaţii a
4.453,00
846,07
străzilor de pe raza administrativ-teritorială a
Sectorului 1
TOTAL 5.299,07 lei cu TVA

2.2. Plata contractului se va efectua astfel:

- parţial, după fiecare situaţie de lucrare confirmata de prestator, cuantumul plaţii fiind proporţional cu
procentul valorii lucrărilor efectuate de executantul lucrării si accepate la plata de către prestator.
2.3. Plăţile parţiale trebuie să fie tăcute, la cererea prestatorului in baza raportului de activitate întocmit
pentru situaţia de plata acceptata.
2.4. Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi
garanţia de bună execuţie a prestatorului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a serviciilor
executate.
2.5. Plata se va face prin ordin de plată emis de către achizitor, în termen de 30 zile calculate conform art.
6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată
a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi
contractante.
2.6. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat
de comisia de recepţie, care confirmă că serviciile au fost executate conform contractului.
2. 7 Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. În
cazul în care la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sunt consemnate deficienţe
necesare a fi remediate de executantul lucrărilor, suma finala se va plăti după remedierea acestora.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la receptia
finala a lucrarilor.
3.2. (1) În situaţia în care va interveni o extindere a perioadei de executare a lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii a străzilor de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, perioada de prestare a serviciilor
se va prelungi automat,fără majorarea valorii contractului.
3.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii, de către ambele părţi contractante
a obligaţiilor ce le revin conform contractului.
4. DEFINIŢII

'-...-,)

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
,,Părţile contractante" sunt achizitorul şi prestatorul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
„Achizitor" - este beneficiarul serviciilor de proiectare în baza Contractului, precum şi succesorii legali
ai acestuia. Achizitor are acelaşi înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înţelesul
legislaţiei achiziţiilor;
,,Prestator" - este persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită,
responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;
„Contract" - acordul de voinţă cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în
scris între unul sau mai mulţi operatori economici, numit prestator şi una ori mai multe autorităţi
contractante, numit achizitor, în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
sale asumate prin Contract;
„Preţul Contractului" - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;
„Standard" - orice reglementare sau specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard
european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmeşte documentaţia tehnică, în fiecare fază de
proiectare şi se execută lucrările de construcţie, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate;
,,Specificaţii tehnice" - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs,
serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii
necesităţii autorităţii contractante;
„Forţa majoră" - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care împiedică
să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către
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una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ţinută a
răspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părţile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi
atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depăşite de către Părţi, potrivit
prezentului contract şi sunt constatate de o autoritate competentă;
„Penalitate contractuală" - despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind plătibilă
de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract (majorări de întârziere şi/sau daune
interese);
„Proiect" - înseamnă totalitatea pieselor scrise şi desenate, precum şi variantele electronice (scanate şi
editabile) elaborate, editate, si dispuse într.-o formă coerentă de către prestator, absolut necesare şi
suficiente pentru realizarea în condiţiile legislaţiei române a obiectivului de investiţii, oricare etapă
prevăzută în conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
„Diriginte de şantier" - persoană fizică angajată de către beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea
verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor;
„Obiectiv de investiţii" - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării
unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură
satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor;
în sintagma „obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt
de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă.
,,Zi'' - zi calendaristică; an - 365 de zile.
5. APLICABILITATE ŞI INTERPRETĂRI
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la
îndeplinirea integrală şi �orespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul operează
valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare
şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
5.2. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
..._)

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului cuprind:
1. Prezentul contract de achiziţie de servicii;
Şl

2. următoarele anexe:
a) caietul de sarcini;
b) comanda SEAP nr. DA28077222;
7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare.
8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC
8.1. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi
procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi
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nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
9. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DE SERVICII
9.1. Prestatorul nu are obligaţia de a constitui Garanţia de Bună Execuţie a contractului.
10. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI

-J

10.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a presta, în condiţiile legislaţiei române, serviciile prevăzute în
Contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, Îară erori sau omisiuni
ale proiectului care să genereze ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate şi
care pot leza obligaţiile financiare ale Achizitorului.
(2) Prestatorul are obligaţia de a întocmi şi prezenta Achizitorului rapoarte săptămânale ale dirigintelui
de şantier.
(3) Prestatorul va fi prezent pe şantier pe durata de derulare a contractului, fapt care va fi consemnat în
Registrulul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier.
(4) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract;
10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul 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.
10.3 Potrivit Legii 10/1995 privind calitatea în construţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg din conţinutul Contractului cât şi a
prevederilor legale în vigoare, Prestatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de
reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea acestora, documentele întocmite în
exercitarea obligaţiilor ce îi revin.
10.4. (1) Potrivit Ordinului nr. 1.496/2011, cu modificările şi completarile ulterioare, Ordinul Nr.277 din
19.03.2012 şi Ordinul nr. 3482/2013, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier
în exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au
următoarele obligaţii şi răspunderi:
B. în perioada execuţiei lucrărilor:
1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini şi ale reglementărilor
tehnice în vigoare;
2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv
corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în caietele de sarcini;
3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii Îară certificate de conformitate, declaraţii de
conformitate sau agrement tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat;
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării
nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
6. verifică respectarea caietelor de sarcini, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivă;
7. interzic executarea de lucrări cu
personal necalificat;
8. participă la verificarea lucrărilor;
9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele
întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin
ascunse;
1O. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
4

.__,

11. transmit către beneficiar sesizările proprii sau ale participanţilor la executarea lucrărilor privind
neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei.
12. informează operativ beneficiarul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de
măsuri;
13. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul
schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
C. la recepţia lucrărilor:
1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;
2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
3. predau către investitor actele de recepţie după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor executate
conform contractului de lucrări pentru resistematizarea locurilor de joacă.
(2) Prestatorul are obligaţia de a întocmi Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier, de
a-l prezenta anual pentru vizare la I.S.C. şi de a-l prezenta ori de câte ori este solicitat de reprezentanţii
I.S.C.
10.5. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum şi cele ale Legii 10/1995 privind
calitatea în construcţii, asumându-şi toate responsabilităţile şi garanţiile ce decurg atât din conţinutul
Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare.
10.6. Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru
a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce rezultă din natura prezentului
Contract, inclusiv dar fără a se limita la obligaţia ce îi revine de a răspunde la solicitările de clarificare
ale Achizitorului. Termenele de răspuns la solicitări nu vor depăşi 2 (două) zile lucrătoare şi după
caz, nu vor pune Achizitorul în situaţia de a încălca termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia
privind achiziţiile publice.
11. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI
11.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului.
11.2. Achizitorul pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică are obligaţia de a se implica
activ prin reprezentanţii săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării
serviciilor care sunt în responsabilitatea beneficiarului şi de care depind îndeplinirea obligaţiilor
contractuale ale prestatorului.
11.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, în
baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă.
12. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
12.1. Achizitorul are obligaţia de a verifica modul de prestare a serviciilor şi furnizare a documentelor
pentru a stabili conformitatea lor cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului contract.
12.2. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor şi documentele pe
parcursul fumizării/întocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerinţele din caietul de
sarc1m.
13. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
13.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor la data/datele notificate, după caz, de
către Achizitor cu privire la începerea activităţii de servicii.
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, conform
art. 3 din prezentul Contract.
13.3. Cu excepţia prevederilor de la art. 19, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul
Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor art. 17.
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14. MODALITĂŢI DE PLATĂ
14.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator, pe anumite faze/etape ale prestării
serviciilor ce face obiectul contractului, în termen de 30 de zile de la data acceptării facturii,(cu
respectarea termenului maxim prevăzut de Legea nr. 72/2013) emisă de către Prestator, în baza
documentelor ce atestă predarea documentelor şi însuşirea acestora de către Achizitor fără obiecţiuni.
(2) Prestatorul va emite factura după acceptarea raportului de activitate.
(3) Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele justificative în original şi va purta viza persoanelor
autorizate din compartimentele de specialitate, care să confirme corectitudinea sumelor de plată şi
prestarea serviciilor.
15. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
15.1. Preţul este ferm.
16. MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE
16.1. Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în
condiţiile prevăzute în legislaţia achiziţiilor, prin act adiţional la prezentul contract.
17. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE
17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de percepe un cuantum de 0,1 % I zi din valoarea
serviciilor neprestate până la îndeplinirea obligaţiei respective.
17.2. În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în
termenul prevăzut la art. 14.1, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare,
aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 72/2013 privind
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând
din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât
valoarea contractului.
18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI
\._,/

18.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract
şi legislaţiei aplicabile;
b) prin acordul părţilor consemnat în scris;
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile
contractuale.
18.2. În situaţia rezilierii, totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Prestator a
obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în
cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
18.3. În situaţia în care executarea parţială a obligaţiilor contractuale face imposibilă realizarea
obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepţionată o parte din contract conform
dispoziţiilor legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în
cuantum egal cu întreaga valoare a obligaţiilor contractuale stabilite prin contract.
18.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.
18.5. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
18.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de
la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia
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notificării Prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării.
18. 7. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului
comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia
în una dintre următoarele situaţii:
a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislaţiei achiziţiilor;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor
care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene;
c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.
18.8. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte
formalităţi şi rară intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau
cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.
19. SUBCONTRACTANTI

...._,I

19.1. Prestatorul are obligatia, în cazul în care subcontracteaza parti din contract, de a încheia contracte
cu subcontractantii desemnati, în aceleasi conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele încheiate cu
acestia se constituie în anexe la contract.
19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul în care îndeplineste
contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul în care isi
îndeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi îndeplinesc
partea lor din contract.
19.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi
notificată achizitorului.
19.5. - Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a
contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Prestatorul va transmite achizitorului informaţiile referitoare la noii subcontractanţi şi va obţine acordul
acestuia privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci când
înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia
transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care
urmează să fie îndeplinit.
19.6 Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi
asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant
la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
19. 7 Prestatorul are obligaţia de a notifica achizitorului orice modificări ale informaţiilor privind
subcontractanţii, pe durata contractului de achiziţie publică. Contractele cu subcontractanţii şi
declaraţiile acestora vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării
serviciilor de către noii subcontractanţi. Înlocuirea / implicarea subcontractanţilor de către prestator în
perioada de implementare a contractului se realizează numai cu acordul achizitorului.
20. CESIUNEA
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul
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contract.
20.2. - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate, în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3 - Cesiunea este valabila numai cu acceptul prealabil exprimat in scris al achizitorului, cu
respectarea prevederilor art. 6/\1 din OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului. 1 O
20.4 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile
prevazute la 20.2 si 20.3.
20.5 Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor.
(1) In conditiile in care subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta si-au exprimat optiunea,
prin contractul incheiat cu prestatorul - anexa la prezentul Contract - de a fi platiti direct de catre
achizitor pentru partea/partile din contract pe care o indeplineste/indeplinesc, aceasta plata va opera
daca sunt respectate urmatoarele conditii
a) prin oferta sa, prestatorul a indicat denumirea subcontractantilor si date de contact ale acestora,
partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinit/ indeplinite de catre acestia, valoarea la care se
ridica partea/partile respectiva/respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte;
b) subcontractantii au adresat achizitorului o solicitare scrisa, pana la data încheierii contractului de
achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publice, <lupa caz, cu
privire la efectuare platii directe;
c) in contractele de subcontractare încheiate intre prestator si subcontractanti sunt prevazute clauze, fara
echivoc, privind cesionarea de catre prestator a creantelor rezultate din prezentul contract de achizitie
corespunzatoare partii din contract îndeplinita de subcontractant, conditiile si momentul la care
eventuala cesiune isi produce efectele;
d )achizitorul a fost notificat in scris de catre prestator sau de catre subcontractantul acestuia cu privire
la momentul transferului creantei si la valoarea creantei;
e) subcontractantii au confirmat prin documente agreate de cele 3 parti (achizitor, prestator si
subcontractant) ca au executat partea din acordul de subcontractare la care s-au angajat, in situatia in
care prestatorul, in mod nejustificat, blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate la care s-a
angajat.
(2) Dispozitiile ali. (1) nu diminueaza raspunderea prestatorului in ce priveste modul de îndeplinire a
prezentului contract.
(3) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute la
alin. (1) lit. a) a prezentului articol, survenite pe durata contractului.
�

21. FORŢA MAJORĂ
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii.
21.3. 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.
21.4. 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 sau prejudiciilor produse celeilalte părţi.
21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 5 zile, oricare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, rară ca
vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
22.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă once
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neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
22.2. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
23 .1. Limba care guvernează Contractul este limba română.
24. ASIGURĂRI
24.1. Înainte de începerea Prestării Serviciilor, Prestatorul va face şi va menţine în vigoare, pe toată
perioada de derulare a contractului o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul
unei neglijenţe profesionale pentru care sunt atestaţi.
25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26. COMUNICĂRI
26.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie
transmisă în scris prin fax,email, direct, etc.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
26.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată are
capacitatea tehnică de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor, cu condiţia confirmării
în scris a pnmm1 comunicării.
Prezentul contract se completează cu toate prevederile legale în vigoare în materia achiziţiilor publice.
Prezentul contract a fost încheiat în 2(două) exemplare originale, de valoare juridică egală, din care 1
exemplar pentru Achizitor şi 1 exemplar pentru Prestator.
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