CONTRACT DE SERVICII
nr. 33/30.06.2021
1.

Părţile contractante

Prezentul Contract de servicii, (denumit în continuare „Contract"), s-a încheiat având în vedere
prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (denumită în continuare "Legea nr.
98/2016") precum şi orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia,
între:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 cu sediul in Bucuresti Bdul
Poligrafiei nr. 4 sector 1 telefon: 319.32.63; fax: 319.32.54 , cod fiscal 4602068, cont nr.
RO02TREZ7012467.0220XX:XXX deschis la Trezoreria Sector 1, email: secretariat@adp
sector I .ro, fiind reprezentata prin Director General Sorina Oancea în calitate de achizitor, pe de o
parte
şi
S.C TONKA SOLUTIONS SRL cu sediu în Bucureşti, Str. Biserica Amzei nr. 19, corp B, etaj
l, camera 1, Sector 1, Nr. Reg. Corn J40/3194/2015, Cod fiscal RO34237657, cont
RO70TREZ7005069XXX011903
Trezoreria
Municipiului
Bucureşti,
tel:
0371445255/0372877944, reprezentată prin Mihai Sava, în calitate de Prestator, pe de altă
parte.
denumite, în continuare, împreună, "Părţile" şi care,
2.

Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

(a)

Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;

(b)

Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

(c)

Durata contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, potrivit
Legii, Ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie, de la data intrării în vigoare a
Contractului şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl
produce. Durata Contractului este egală cu durata de prestare a Serviciilor, dacă aceasta din
urmă este neîntreruptă. Durata Contractului este mai mare decât durata reală de prestare a
Serviciilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care Durata
Contractului cuprinde şi intervalele de timp în care prestarea Serviciilor este suspendată sau
prelungită.

(d)

Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu
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putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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 enunţiativă. 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;
(e)

Ofertă - actul juridic prin care Contractantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja, din punct
de vedere juridic, în acest Contract de achiziţie publică de Servicii şi cuprinde Propunerea
Financiară, Propunerea Tehnică precum şi alte documente care au fost menţionate în
Documentaţia de Atribuire, prin care Contractantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja din
punct de vedere juridic în Contract;

(f)

Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

(g)

Proces-verbal - înseamnă documentul redactat în doua exemplare, ambele semnate de către
reprezentanţii Părţilor, în care sunt consemnate tipul şi cantitatea serviciilor efectuate de
către Prestator;

(h)

Pierdere - înseamnă orice pierdere sau daună suferită de către Achizitor, ivită, cauzată prin
orice neglijenţă, nerespectarea sarcinilor sau alte acţiuni injuste sau omisiune (inclusiv orice
acţiune nejustă intenţionată sau omisiune sau/şi orice încălcare, totuşi fundamentală, a
oricărui termen expres sau implicat al acestui contract), de către Prestator, angajaţii săi,
agenţii sau subcontractorii pe parcursul executării obligaţiilor sale potrivit acestui contract;

(i)

Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile
lucrătoare.

3.

Interpretare

3.1

În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca
incluzând şi genul feminin şi viceversa acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2

Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

3.3

Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

3.4

În cazul în care se constată contradicţii între prevederile clauzelor contractuale şi
documentele achiziţiei (Invitaţia şi documentaţia de atribuire), se vor aplica regulile
specifice stabilite prin documentele achiziţiei.

4.

Obiectul contractului
Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de „ Servicii de mentenanţă camere
de supraveghere şi wifi - ADP Sector 1" în condiţiile convenite în prezentul contract.
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5.

Cantitatea previzionată

5.1

Cantităţile previzionate de servicii ce vor fi prestate în baza comenzilor emise de Achizitor
se regăsesc în documentaţia de atribuire şi propunerea financiară a Prestatorului care se
constituie anexe la contract.

5.2

În cazul în care, în urma primirii unei comenzi de execuţie, prestatorul nu răspunde în
termenul stabilit solicitării, atunci achizitorul îşi rezervă dreptul de a nu mai transmite alte
comenzi către prestator şi de a rezilia contractul.

5.3

Achizitorul nu răspunde şi nu poate fi considerat răspunzătoar pentru vreun prejudiciu în
cazul neemiterii unor note de comandă privind achiziţionarea cantităţilor maxime de
servicii estimate, indiferent de natura unei asemenea decizii şi indiferent dacă a fost sau nu
notificată de către·viitorul contractor asupra existenţei unui asemenea prejudiciu.

6.

Preţul contractului şi modalităţi de plată
6.1 Preţul maxim convenit pentru îndeplinirea contractului, aferent cantităţilor maxime de
servicii estimatea fi prestate în perioada de valabilitate a contractului, plătibil
Prestatorului de către Achizitor, este de 328,800.00 lei îară TVA, la care se adaugă
62,472.00 lei TVA, rezultând 391,272.00 lei cu TVA.

6.2

Preţurile sunt detaliate în propunerea financiară a Prestatorului care se constituie anexă la
contract.

6.3

Plata se va face, prin ordin de plată emis de Achizitor, în termen de 30 de zile de la data
primirii facturii de către Achizitor.

6.4

Facturile vor conţine, în mod obligatoriu, elementele precizate în ultimele modificări ale
legislaţiei fiscale.

6.5

Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului Achizitorului de către
trezorerie.

6.6

Efectuarea plăţii este condiţionată de anexarea la factura fiscală a proceselor verbale de
recepţie cantitativă şi calitativă, semnate de reprezentanţii Prestatorului şi ai Achizitorului.

6.7

Termenul prevăzut la art. 6.3. va putea fi decalat în situaţia în care apar dispoziţii legale
care modifică perioada de plată pentru instituţiile publice.

6.8

Preţul contractului este ferm.

6.9

Prin excepţie de la prevederile art. 6.8 preţul contractului poate fi ajustat în cazul în care au
loc modificari legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative
care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al
caror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat
preturile ofertate. În cazul în care prin ajustarea preţului contractului se va atinge o valoare
care impunea obligaţia autorităţii contractante de a atribui contractul într-o altă modalitate,
autoritatea îşi rezervă dreptul de a nu achiziţiona întreaga cantitate de servicii solicitată
Page 3 of12

astfel încât să fie posibilă ajustarea preţului contractului.
7.

Durata contractului

7.1

Contractul intră în vigoare la data 01.07.2021 şi este valabil 6 luni, respectiv până la
31.12.2021, în condiţiile stabilite prin documentaţia de atribuire;

8.

Documentele contractului

8.1

Documentele contractului sunt:
✓ Anexa I - Documentaţia de atribuire
✓ Anexa 2 - Propunerea financiară
✓ Anexa 3 - Propunerea tehnică

9.

Obligaţiile Prestatorului

9.1

Prestatorul va presta Serviciile şi îşi va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin
prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentaţiei de atribuire şi a ofertei în
baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

9.2

Prestatorul va executa Serviciile cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, conform celor mai înalte
Standarde profesionale şi conform prevederilor documentelor Contractului, precum şi cu
respectarea instrucţiunilor/dispoziţiile scrise ale Achizitorului.

9.3

Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor prevederilor legale în vigoare în România şi
se va asigura că şi Personalul său, implicat în Contract, va respecta şi se va supune, de
asemenea, aceloraşi prevederi legale. Contractantul va despăgubi Achizitorul în cazul
oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate ca urmare a unor eventuale încălcări ale
prevederilor legale în vigoare de către Prestator, inclusiv de către Personalul său implicat
în Contract.

9.4

În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulţi operatori
economici, toţi aceştia vor fi ţinuţi solidar responsabili de îndeplinirea obligaţiilor din
Contract.

9.5

În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor şi obligaţiilor născute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului şi în condiţiile Legii 98/2016.

9.6

Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
Contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.

9.7

Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin Contract.

9.8

Prestatorul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la intenţia de a cesiona drepturile
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sau obligaţiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate
părţile convin asupra acesteia.
9.9

În cazul în care drepturile şi obligaţiile Prestatorului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu
titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, contractantul nu trebuie să cesioneze
oricare dintre drepturile şi obligaţiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată,
fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Prestatorul trebuie
să furnizeze Achizitorului informaţii cu privire la identitatea entităţii căreia îi cesionează
drepturile.
Orice drept sau obligaţie cesionat de către Prestator :f'ară o autorizare prealabilă din partea
Achizitorului nu este executoriu împotriva Achizitorului.

9.10 În cazul cesiunii obligaţiilor de către Prestator, Notificarea generează iniţierea novaţiei
între cele două Părţi, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit.
d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru:
{i) Operatorul Economic care preia drepturile şi obligaţiile Contractantului din acest

Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din
care a rezultat prezentul Contract,
(ii) prezentul Contract, prin inexistenţa de modificări substanţiale ale acestuia ca urmare a

preluării de drepturi şi obligaţii,
{iii) Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire

prevăzute de Lege pentru obligaţiile care devin subiect al contractului de novaţie.
9.11 În cazul încetării anticipate a Contractului, Prestatorul principal cesionează Achizitorului
contractele încheiate cu Subcontractanţii.
9.12 În cazul în care terţul susţinător nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin angajamentul
ferm de susţinere, dreptul de creanţă al Contractantului asupra terţului susţinător este
cesionat cu titlu de garanţie, către Achizitor.
10.

Obligaţiile Achizitorului

10.1 Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului, cu promptitudine, orice informaţii şi/sau
documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.
10.2 Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaţiilor
pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.
10.3 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în condiţiile prevăzute în contract.
10.4 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către Prestator conform clauzelor
contractuale.
10.5 Achizitorul se obligă să furnizeze în timp util toate informaţiile necesare executării
corespunzătoare a obligaţiilor contractuale.
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10.6 Achizitorul are obligaţia să asigure acces liber personalului Prestatorului în locaţiile sale, în
vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce-i revin, potrivit caietului de sarcini şi
ofertei sale.
11.

Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a aplica penalităţi de O, I% din valoarea
serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data scadenţei şi până la
data recepţiei serviciilor.
11.2 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 6.7,
nu efectuează plata, în termenul prevăzut, atunci Prestatorul are dreptul de a aplica
penalităţi de O, 1 % pe zi de întârziere, calculate la valoarea neachitată, de Ia data scadenţei şi
până la data efectuării plăţii integrale.
12.

Executarea contractului

12.1 Prestarea serviciilor de către Prestator se va face în baza comenzilor emise de Achizitor.
12.2 Achizitorul va îndica în comenzile transmise cantităţile de servicii ce se doresc a fi
achiziţionate, precum şi termenul în care se doreşte prestarea serviciilor solicitate, termen
care va trebui acceptat de prestator sau modificat de comun acord de ambele părţi.
13.

Recepţie şi verificări

13.1 Achizitorul 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.
13.2 Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a Prestatorului cu privire la
ziua şi ora stabilită pentru verificare.
13.3 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
13.4 Dacă Prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, Achizitorul poate începe efectuarea
verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa Prestatorului, iar acesta va
accepta rezultatele ca fiind corecte.
13.5 Operaţiunile recepţiei implică:
✓ identificarea serviciilor prestate;
✓ constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică;
✓ verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din caietul de
sarcini;
✓ constatarea eventualelor deficienţe.
13.6 Operaţiunile precizate la art.14.5. fac obiectul unui raport întocmit la faţa locului de către
Achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de Prestator. În cazul în care Prestatorul refuză
să semneze raportul, se menţionează acest fapt. O copie a a raportului se va transmite
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Prestatorului în cel mult 2 zile de la data întocmirii.
13. 7 Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 5 zile de la data
luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la art.14.6.
13.8 Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către Achizitor, sub
rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.
14.

Subcontractanţi

14.1 Orice înţelegere scrisă prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea Serviciilor
către un terţ este considerată a fi un Contract de Subcontractare.
14.2 Prestatorul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau poate
schimba Subcontractantul/Subcontractanţii specificaţi în Propunerea Tehnică numai cu
acordul prealabil scris al Achizitorului şi numai în condiţiile art. 219 din Legea 98/2016,
menţionând partea/părţile din Contract care va/vor fi subcontractat(e) precum şi identitatea
Subcontractanţilor.
14.3 Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului, contractele încheiate cu
Subcontractanţii desemnaţi în cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea acestui Contract.
Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte
integrantă din acesta.
14.4 Prestatorul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada derulării
Contractului, fie înlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a terminării unui Contract de
Subcontractare inclus în Contract, fie implicarea de noi Subcontractanţi. Prestatorul
trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui
nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obţinerii aprobării
Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanţi se realizează prin transmiterea unei
Notificări cu cel puţin 15 zile înainte de momentul la care se estimează că noul
Subcontractant va începe activitatea însoţită de documentele necesare pentru verificarea
formei de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere
profesional, deţinerea unei autorizaţii pentru realizarea Serviciilor în cauză, motivelor de
excludere prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice, a capacităţii şi resurselor
pentru activităţile ce urmează a fi îndeplinite.
14.5 Înainte de a transmiterea Notificării, Prestatorul va efectua el însuşi o verificare prealabilă
a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile serviciilor
care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 şi 167 din
Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului şi capacitatea Subcontractantului de a
îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta
dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractantlimplicarea unui nou
Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel puţin: caracteristicile
serviciilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165
şi 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului şi informaţiile prezentate de
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Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului
Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Orice
Subcontractant propus şi aflat în situaţiile de excludere va fi respins de către Achizitor.
Achizitorul va notifica decizia sa Prestatorului în termenul stabilit în termen de 1 O zile de
la momentul primirii tuturor documentelor necesare pentru a analiza oportunitatea şi
legalitatea includerii noului Subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii
aprobării.
14.6 Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale între Subcontractant şi
Achizitor. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor pentru modul în care
îndeplineşte Contractul. Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele Subcontractanţilor
săi ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului. Aprobarea de către Achizitor a
subcontractării oricărei părţi a Contractului sau a angajării de către Prestator a unor
Subcontractanţi pentru prestarea Serviciilor nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre
obligaţiile sale din Contract.
14.7 În cazul în care un Subcontractant nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile contractuale,
Achizitorul poate solicita Prestatorului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un
alt Subcontractant, care să deţină calificările şi experienţa solicitate de către Achizitor, fie
să preia el însuşi prestarea serviciilor.
14.8 Serviciile încredinţate unui Subcontractant de către Prestator nu pot fi încredinţate unor
terţe părţi de către Subcontractant.
14.9 Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau
orice încredinţare a Serviciilor de către Subcontractant către terţe părţi va fi considerată o
încălcare a Contractului, situaţie care îndreptăţeşte Achizitorul la rezoluţiunea/rezilierea
unilaterală a Contractului.
14.toÎn orice moment, pe perioada derulării Contractului, Prestatorul trebuie să se asigure că
Subcontractantul/Subcontractanţii nu afectează drepturile Achizitorului în temeiul
prezentului Contract.
14.11 În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Achizitorul poate solicita Prestatorului
să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situaţiile de excludere specificate
la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.
14.12În cazul în care un Subcontractant şi-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din
Legea 98/2016, opţiunea de a fi plătit direct, atunci această opţiune este valabilă numai
dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(i)

această opţiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca
anexă la Contract şi făcând parte integrantă din acesta.

(ii)

Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită şi specifică
privind modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către
Subcontractant şi care precizează toate şi fiecare dintre elementele de mai jos:
1.

pentru fiecare Rezultat/activitate aferentă părţii din Propunerea Tehnică, anexă
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la Contract, astfel cum a fost încheiat între Prestator şi Achizitor - partea din
Rezultat/activitate
sau
Rezultatul/activitatea
realizat/realizată
de
Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată,
2.

modalitatea concretă de certificare a Rezultatului/activităţii de către
Contractant pentru Rezultatul obţinut de Subcontractant/activitatea realizată
de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant
Achizitorului,

3.

partea/proporţia din suma solicitată la plată corespunzătoare
Rezultatului/activităţii care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare
la condiţiile de acceptare la plată a facturilor emise de Prestator pentru
Achizitor, aşa cum sunt acestea detaliate în Contract,

4.

stabileşte condiţiile în care se materializează opţiunea de plată directă,

5.

precizează contul bancar al Subcontractantului.

14.13Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când
prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv
autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea
executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
15.

Modificarea şi încetarea contractului

15.1 Modificarea prezentul contract se poate realiza numai cu respectarea condiţiilor
corespunzătoare, prevăzute de legislaţia în materie. Achizitorul are dreptul de a denunţa
unilateral contractul în cazul în care Prestatorul nu înţelege să respecte prevederile legale
privind modificarea contractelor.
15.2 Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a)

prin ajungerea la termenul de finalizare;

b)

prin acordul părţilor;

c)

reziliere;

d)

denunţare unilaterala;

e)

forţă majoră;

f)

în condiţiile stabilite prin documentele achiziţiei.

15.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract, în oricare din următoarele
situaţii:
a)

în cazul în care se înregistrează trei procese - verbale de recepţie, pe perioada
derulării contractului, în care au fost consemnate nereguli cu privire la modul de
îndeplinire a contractului, iar acestea nu au fost remediate în termenul prevăzut;

b)

în cazul în care Achizitorul a transmis, prin fax, e-mail sau poştă, cel puţin două
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notificări cu pnvire la neîndeplinirea de către Prestator a obligaţiilor asumate,
neconformităţile nefiind remediate în termenul stabilit prin notificare;
15.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea contractului, prin notificare
transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care Prestatorul a intrat în
insolvenţă, în condiţiile stabilite de Legea nr. 85/2014 şi nu mai are capacitatea de a
executa corespunzător Contractul, fără ca denunţarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul
la acţiune sau despăgubire pentru Achizitor.
15.5 Încetarea contractului în oricare din situaţiile menţionate în prezentul contract nu va avea
niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între Părţi.
15.6 Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică în perioada de
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

16.

a)

Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

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.

Amendamente

16.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional cu respectarea dispoziţiilor legale.
17.

Forţa majoră

17.1 Forţa majoră exonerează de răspundere Părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1. 351 din
Codul civil.
17.2 Forţa majoră trebuie dovedită.
17.3 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în
scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.
17.4 Partea care a invocat forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârşit.
18.

Soluţionarea litigiilor

18.1 Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe şi
negociere amiabilă, orice neînţelegere sau dispute/divergenţe care se poate/pot ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
18.2 Dacă disputa nu a fost astfel soluţionată şi Părţile au, în continuare, opinii divergente în
legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc şi in
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scris, în privinţa poziţiei lor asupra aspectului în dispută precum şi cu privire la a soluţia pe
care o întrevăd pentru rezolvarea ei.
18.3 Dacă încercarea de soluţionare pe cale amiabilă eşuează sau dacă una dintre Părţi nu
răspunde în termen la solicitare, oricare din Părţi are dreptul de a se adresa instanţelor de
judecată competente.
19.

Comunicarea între Părţi

19.1 Orice comunicare făcută de Părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de Parte sau
expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de
comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.
19.2 Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
19.3 În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această
cerinţă în comunicarea sa şi să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un
termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile
necesare pentru a asigura primirea la timp şi în termen a comunicării sale.
19.4 Adresele la care se transmit comunicările sunt cele menţionate la art. 1 al prezentului
contract.
19.5 Orice document (dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, Proces- Verbal de Recepţie,
notificare şi altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat şi transmis, în scris, într-o
formă ce poate fi citită, reprodusă şi înregistrată.
19.6 Orice comunicare între Părţi trebuie să conţină precizări cu privire la elementele de
identificare ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la
adresa/adresele menţionate la art. 1 al prezentului contract.
19.7 Orice comunicare făcută de una dintre Părţi va fi considerată primită:
(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părţi,
(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire,
(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este
făcută prin fax sau e-mail (cu condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi
nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare
următoare).
19.8 Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor referitoare la modalitatea de
comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancţionată cu inopozabilitatea respectivei
comunicări.
19.9 În orice situaţie în care este necesară emiterea de notificări, înştiinţări, instrucţiuni sau alte
forme de comunicare de către una dintre Părţi, dacă nu este specificat altfel, aceste
comunicări vor fi redactate în limba Contractului şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod
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nejustificat.
19.lONicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă
celeilalte Părţi, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.
20.

Limba Contractului

20.1 Limba prezentului Contract şi a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului
Român, respectiv limba română.
21.

Legea aplicabilă

21.1 Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi
interpretat potrivit acestei legi.
21.2 Drept pentru care, Părţile au încheiat prezentul Contract azi, 30.06.2021 în 2 exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

Prestator

Achizitor
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