CONTRACT CADRU DE SERVICI
Nľ
contľaclunle
colĺpletările ulteľioaľe,
î,'1"ir.,"iul Legii nľ. ďaĺzola privind achizi1iile pLlblice cu modiľrcările şi
Pľogľame
şi Stľategii de
ţlľll-lare a ľefeľatului nr...,..'...' .. '""'"'"'' apaľţinânc] Seľviciultli
seľvicii'
Dezvoltaľe Locală, s-a încheiat prezentul contľact de achizi1ic publică de
'ĺ. Păľ|iIe

îĺltre

MUNICIPIUL SLoBoZIA, cu seĺliul înMunicipiul Slobozia, Stľada Episcopiei nr.1' cod poştal
gŻOOŻ3, Judeţul lalomiţa, CUI 4365352, tęi: OŻ43lŻ314o1, fax: 0243-2ĺ2149, e_mail:

nľ.RO67ŢREZŻ4A7}5OO0710130XdeschislaTľezoľeľia
prin domnul ADRIAN NICOLAE' MOCIONIU, având
zitoľ, pe cle o parte

.ş'

sęctoľ

poşĺal:

e-nrail:""""
sub nr
Comeľţului
l{egistľului
.'.''.., în'"gistrată la oficiul
'Iľezoľerta
la
deschis
cont nr.
reprezentată prin dl/dna ...
Pľcstatoľ, pe de altă paľte.
, &P...''..'.,

cod

,

telefon

, CUI:

.încalitate

cle

2. DefinĘii

2't. - Îripľczcnttll contľact uľmătoľii teľlneni vor fl inteľpretaţi astfel:
a. conlract - prezentul ()onĺíact şi toate nexele sale;
pľezcntul
b. achizitoľ şi pľcstatoĺ'- păr1iie conlractante, aşa culn sttnt acęstea ľtunrite în
cotlĹraot;

prestatoľului de către benoficiar, înbaza
asutrrate pl'iĺr
contľactului,-pentru îndepliniľeairrtcgľaĺa şi.o..'punzátoarę a tuturor obligła1ĺilor

c. prcţul contractului - pľeţul plătibil

colrtľaĺ:t;

d. seľvicii - activită1ile a căľoľprestaľĺ:face obiectul contractrtluĺ;
ex1-eľh,
e. Íbľţamajoľă - (art.l351 Cod Civil, alin.2) Foľţa majoľă este oľice cvenitrrent
imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;
angeja
f. ofeľtă - actul juľidic priĺr care opęratoţul ęconomic îşimanifestă voinl,a clc a sc
din ptlnct de vedere juľidic într-uncontract cl
finańciarăr si pľopuneľea tęhnică. pľecum şi alte d
g. caiet tlc saľcini - coľtţitle înmod ob!i
ľopľezintă cerinţe, prescľipţii, oal'actt:ľistici de nat
..í ĺi" cĺesĺ:ľisărînnrocl oĹiectiv astfel încâtsă coľesputrcĺăneccsităţii autoľităţii conlľactantc'
caľaotcristici
Spocificaţiile lelrnice definesc' după caz si Íăľăa se linrita la oele ce urmează,
mediului
asllpra
la nivelrrl calitativ' tehnio si de peľ1bľlnanţă' cerinţe privind iľnpactul

r"f.ritoaró

tcstę si nretodc dc
înĺ;onjuľărtor,siguľanţa înexplĺ;atĺre,dimensiuni, teľminologie, sinrboluľi,
pľodusului,tehnoiogii si metodc
tcstaI.Ĺ, arnbalare. etichetarę, ń1ur"ur" si instrucţiurii de utilizaľe a
certiĺrcaľca confoľniită1ii
pentru
de producţio' pľecum si sistęme de asiguľare a calită1ii si condi1ii
cu standaľdę ľelcvante sau altęle as'J:l1enea.
h" pľopunerea tehnicĺ-r

-

jlaľte a ofeľtr:i elaborată pebazacĺ:ľinţeioľdin caietu! de sarcini

g. J)ľ()ĺ)unerea financilaľji - pću'tÜ a oĺi:ľteicc t]tlprinĹlę infoľma1ii[e ctl pľiviľe la pľeţ'
pľin
atľibuire;
doculncnta1ia dc
i. duľata contľactului - linritele de timp încare contľactul produce efecte juridioe Lde la
data înĺ:heieriipână la recepţia finalřl.|;
j. obiectul contľactului _ pľestarea şi Íinalizaľea seľviciilor definitę încaiętul de saľcini
l. zi - zi calęndaristică; lună-lună calęncJaľisticá, all - 365 de zi|ę.

aitc concliçii fillanciaľe si coi:reľĺ''iaIccorespilĺlzăţoaľe satisľacerii ccrinţeloľ solicitate

3. InÍerpreture
3.1. Înprezen1ul contľact, cu excepţia unei pl',:vedęľi contľaľe, cuvintele la forma singular vor
includę f'oľma ĺle plural şi viceveľsa, acolo undę ricęst lucľu este permis de context.
3.2' Tcľnrcrltll ''Zi'' ori "Zile" satl il'ricc refcľiľe la zi|e ľeprezintă zile calendaľistiĺ:e dacă nu se
spec;ifică înrnod diferit.
obIigatoľii

4. Obiectul contractului
ile având ca obiect
4.1' Pľęstatorul se obligă să p stezę
prin Caietul ĺjc sarcini şi a legislaţiei îndomeniu, în
cu respeotitrea tutuľor condiţi 0i
cuo ligai i;ĺ: asumate prin pľezentul colrtract'
peľioada convenită şi încon
5. Prc| uĺ co ľtĺľclctulĺli
..,.. Icĺ Íăľă T.V.A'. la preil;l
lu i estę de
5.1' Valc.aľea oontľacfillui plăt
........ Iei, calculată încondiţiile legii.
ln suma
contraottllui adăugându*se T.V
alculultli penalită1ilor pľevăzute la aľt.10.1 ,10.2 şi
sla la
Valoaľea contľactului ňľă TVA
l0.4. din pľezentul contract.
ape loată perioada con tracĹului
5.2. Preţul este ferm şi nu se

6.Duľula şi executurea

6'l. Pľezęntul contract

Ia datĺr''semnării cĺe cătľe ambele păľ1i şi pľoduce efecte
şi aprobate înşedinţa Consiliului Local al Municipiului
tehnic pentrtl obiectivul de investiţii
luni,
data prevăzută înoľdinul de
va fi de

intră în
pâllăr la inrplenrentarea soltlţiei
S lobozia, prin r ealizarea

6.2.'ľeľmcnul de cxecuţie efec
îlrĺ;epeľea pľestăľii serviciilor
6.3. Prczentu l contľact înceteazřa
ambele păľţi.

eIaboľaľęa Jĺlcunren1aţiĺ:i.
ducă efectę la data îndep

7. Documenîele contract
7.l. Documentęle ĺ;ontľactului
a) caieÍul de saľcini, inclusiv
oferĺelor ce pľivesc aspectele
b) oJëľtn, respectiv

I

pel'ioo,clĺĺde evalua're,
c) grĺl.ĺicul de îndeplinírea
d) graficul de plă'11i;
e) gaľunţicl dc bunčl

fl

ałlgajanlenhĺl ferm de
g) acoľdl.il de asociere,
h1 conĺracĺeĺecu sub
cadnl c.ste ľeglęnlentat un

tutuľor obligaţiiloľ de către

şi/sai.l łnăsurile de ľemedieľe aduse

şi financĺtłĺe

pánĺi la đepuľlerea

'financiară, in'clusil, clarţicările dill

ui,

IC;

paľtea
ę.sle

terţ. dacă este cazul,

nlasura In caľe îľlcontrcĺcĺulde achiziţie pub
de efectutiłĺ. a plătilor directe către subcontractan|i,

dacă este canł'l.
i) acĺe ĺlcĺiĺi'oĺl'ĺĺle'

7.Ż. Încazul îtloaľe' pę paľcursrii ęxęcutăľiĺ l.:ontľactului de achizi1ic ptlblică, se constată că
atltllnitc clcnretrte ale pľoptlncľii teŁrrrice surlt ill!c;'ioaľo SaLl nll ooľcsptll]cl ooľilrţciĺlrpľevăzute în
caictul clc sarcítli, prevaleazâ preĺreĺler'ilc caiettliľi de sarcini'

8.

ohĺigĺĄiileprestatoľului
8.1. Prestatorul se obligă să scllicĺre achizitoľi_rlui, înscľis, toate docutnentele şi infoľmaţiile
necesaľę pľestării sęľvicii1oľ avâľld c'a obiect
8.Ż. a) Prestatorul se obligă să pľesteze seľvicijle înconf'ormitate cu normele legale învigoare la
standardele şi/sau peľfoľmanţele1rrezentate încĺlietul de saľcini, anęxă la contraot'

b) Încazul încare, după veľificaľca documeńtatiei de cătľe compaľtimentul de specialitate, se

constaĹă oăt cste necesaľă ęfęctuarĺiâ unor ľeviztliri/corĺpletăľiînsensul respectării caietului dę

sarcini, presl.atoľul le va efęcttlaltăľă costuri suplimentare, înteľmen de maximum 3 zilc
Itlcľřttoaľc cle la solicitarea sörisä a achizi1ĺlĺu[ui; înuľrna voľificării dę către achizitor a
(1ocul]]clltaţici. accasta se rctul'llę
o singuľă ĺlaiă pľeslatoľului pclrtľu ľeľncĺlicľcadeficierrţelor
ĺlea docunrentaţiile înternrenul stabilit prin Contľact, îlr3
8.3. PľestatoľuI se obligă să
cu redactarę înlimba română si 1 cxcmplaľ înÍbľmat
cxcmplarc oľiginale înfoľmat h
se eĺ.ectueazá de cátre repľezetrtairţii de specialitate ai
clcctronic, învolume distirrcte.
fieĺ;arei păľţi contľactante, pe bar-a e pľocęS ' vc,ľbal, înregistratla ambele păľţi contractante
bească achizitoru1 împotrivaoricăroľ:
8.4. (1) Pľestatoľul se obligă să
_ ľeclamaţii
justiţie'
ľezultă
din încalcaľeaunor dreptuľi cle propľietate intelectuală
în
acţiuni
şi
9e
(brevete, nume, măľci
- daune-inteľese, costuri, taxe şi
care o asLfcl de încălcaľeľezultă
(2) Despăgubirile pľecizate
se
şi ľefeľă cJoaľ la acest contľact
8'5. ljiintl LtIl 1lľoicct ce Se Va

cadrul pľoocduriloľ de veľi
obseľvati i, prestatoľul va
lucľătoaľc de la pľimirea
8.6. Pľestatorul se obliga sa
ofertanti in tirnpul peľioadei de
caľuia a fost elaboľată docum
8,7 . Toatá documentatia
achizitorului întimpul şi după
nu poate folosi sau dispune de
8.8. }'ľestatoľul se obligă săr
elabora lisiele de cantităti cle lu
aľticolc cle deviz oonfoľm
mateľiale, llranoperă, utilaje şi
Înce pľiveştc nrodul de
Flotăľâľea nľ. l06l din 10
nepeľiculoase pe teritoriul
8.9. Prestatorul se obliga, daca
8.10. Prestatorul va prezenta
autoľită1ii contractante, iar
achizitor.
8.11. Pľęstatoľul are obligaţia
la sol icitarea achizitoľuluil
8.]2. ])restatoľil1 va fi pľezent
al Munioipiului Slobozia' în
prezentului contľact;

)şi

Ĺe

1i

de orice natuľă afeľente, cu excepţia situaţiei în
doar cacă sunt pľoduse din culpa prestatoľului

taľe din sursę neľambusabile in cazul in care, in
i ADR si,/sau AMPOI{ solicita olarificari sau fac
refacerca u completarea documentatiei, ilL termen de 3 zilc
Spľe

Ia

açhizi
solici

de ciarificari, daca es1e cazul, foľmulate de
elaboľarea proiectului tehnic in vedeľea

aÎęa

obiectul
srib

ui contľact

cę foľmă es1e şi va ľamâne propľietatea

Izaľea activităţi1oľ prevăzute înpľezcnttll contľact. Prestatoľul
un acoľd scľis al achizitoľului

afcľenle obiecti
ui cle norltlę de
ort.

a deserrľi'loľ d
brie 2008 pľivi
I, sa actila7izęzę

scęnaľiilc (soluţi
SE VA

i dę lucľăľi şi pe obiecte'

Se vor

catcgoľiiloľ cle iucľăľi în
ctl încacĺraľea
învigoaľe. Se',roľ elaboľa ęxtľasele de

cţii şi dcnrolări. Sc \,a rcSpccta
tľanspoľtul deşeurilor peric''lloase si
izul geneľal;
propuse) ľepľezentanţiloľautoľizaţi ai
după acceptaľea soluţiei clę cătľe

$llsţine docuntĺ:ntaţia

oľată înfaţa cturisiilor cle specialitate,

ustine cĺĺ;iuirlenla

claboľatzi şi înşelclinta Consi1iultli Loca1

va prezeľlt:-i spľe

barę documentaţia caľę face obieotul

luţiile pľoiectate, pentru estinraľea cantităţilor
şi pentru valoľile estimate ale investiţiei'
ale Consiliului l-ocal al Municipiului Slobozia
ľespinsřr ctt îlroaclľaľcaînobseľvaţiile adusc de

8'13. Prestatoľul îşiVa asuma răspuľ,deľea
cle lucľăľi şi inoadľările încategoriile dę lucrăľi.
iar încazul ľcspingerii dę cărtre contisiilo de avi
a clticullrctltaLici elaboľate, Va ľeĺbce.doc
cătľe coľl'tisiilc do avizare ale Consijĺului Local

Ir4unicipiulu i

8.14. 'feľmenuI de ĺęzolvarę a tutl-'.ior o
tlm 3 zilĺl
Munioipiului Slobozia este dę m
către prestatoľ înfaţa acęstęi c
(łctuaIizeze)
8.15 Pręstatorul se obliga sa
lui pentľu
pana |a obtineľea firrantaľii
sorl
maximum 3 zile lucľătoaľe de
asistenţă
8.16 Prestatorul de obligă să
aborare a
elaboľată, 1ic îlltl'eagapeľioadă
iirvestil ii.

9.

obĺii4ĺĄiilapriltcipale

9.t. Ąchizi1oľul se obligă

ile
să

înteľmen de 30 zile de la

măsurile pentrtl combatęľea
ľezultând ĺlin contracte
aotua|izaLicĺ. l]actuľa emisă de
obiecţiuni a docunrentaţiei el
9.4 Acłlizilol'ul nu acoľdă avans
9.5, Dacăr achizitoľul nu
pľcvăzttte ĺ.:onvcnite. pľestatonll
onoľea:łă faciuľa, pľestatorul va
10. Sancţiuni pentľu n

10.r' Încazul încaľe, din vi
exęcută necoľespunzătoľ
clę a ca|ctlla şi pľetinde ma
obligaţiiloľ nęonoľate la
scadcn1ă şi pâIlă îllziua
achizitoľ nu absolvă

ĺ 0.2. Necfecĺ;tlarea plăţiloľ
nrajoľăľi cjc întâľzii:ľcînpľoc

tcľlnellelo stabilite' începând
stingeľii obligaçici, inclusiv'
10.3. - Aclriziĺoľul îşiľezeľvă
adľęsată pľestatoľului, făľă
această denunţaľe să nu pľeju
pľeştaroľ. In acest caz,
parţe,r din colltľact îndepiinită
I 0.4. Neľel !izarea întota
oreţrtul aclr!zitoru Iui la daun
contľactulu i' fără T.V.A.
10.5. Necxecutarca
art 1553 clin CoCul Civil.
foľmalitaĺe şi ĺăľăintervenţia

lobozia;

tia ęlaborata, fără costuľi stlplinientaľe,

a fost elaborată documntaţia, înter-men dc
a achizitorului;
soluţia şi indicatorii stabili1i îndocumentaţia
lui tehnic pentru ręa|izarea obięctivului de

i toate documentcle necęsare elaboraľii
.... pe|lazá de pľoces-verbal de pľec1aľe-primiľe
le pľestate, înteľnrcn clc 10 zile lucrłĺtoaľccle ia

dispozilia

documctrtaţiei având ca obicct

9.Ż. Aohizi|orui se obligă să ľe
pľedarea documenta1iei'
9.3. t Înconfoľmitate cu preve

S

Comisiei de avizaľe a Consiliului Local al
toaľe de Ia daÍa susţineľii clocuľrrerrtaţiei dc

SeľVl

itoľul se obligă să plătească preţul ĺ;ătľepľestatoľ
la acesta, conform Legii liľ. 7ŻlŻ01'3 pľivind
obligaţiilor de plată a unor sume cle bani

legale,

a facturii
ll ln

şi întľeaceştia şi autorităţi contractante,
tă de pľocesul - veľbal de ľecepţie ťará

va fi
torulrii

en cle 30 ĺle 'zi|e de la expirarea peľioadei
sista prestarea serviciiloľ. ĺmediaţce aclrizitorill
iilor încęl nrai scurt 1l p posl bit

ľilę îlr

reptul de
pľestarea

obĺigaţiilor
nu execută.

culpabiIă
uslva,

contľact, atu
întârziere pľocen de 0,10 7o pe
ziua imediat
bilite,
rsiv. Aplicarea de maj
a scľviciiloľ
la terlĺ ľ pľecizĺtl |oato obligĺł
aplicat asupľa valoľii
0,10 % pe
imediat
teľmęnului de

ldea
mpensaţie,

sau sa a
dreptul
data den

ięctivului
ce vor

unilaţeral contractul,
acesta din urnră dă
dreptul la acţiune
a pľetinde nurnai plata
unilaterale a
din vina ęxc

fi

calculatę la nivelul

alo îniľlocl culpabil dă cĺĺcptulac
partea Jl:lală' sá ľezi|\ezę de
de judecată. Pľezentul pact colŢl
1

,1ţ

cu întâľzieľesau
achizitonrl are dreptul
apiicĺlt asupľa valoľii
teľmenului dc
de \ntarziere cle cătľe
i;ujtoľui la plata tlnoľ
liga1iiloľ neonoľate la

şi până înziua

tr-o notificare scľisă
ilnent, cu condilia ca
despăgubiľe pentľu
nzátoarę pentľu

vă a pľestatorului, dă
l0 % din valoaľea
zitoľului, înconditiile
contractul, fü:ĺâ a|třa
u îşiproduce efectelę

tlę ia clat;' scacĺen1ei obligaţiiloľ nc::fecltlale. íŁłĺiiicro;rprezentului oolltľact l1lt Va avęa niciun
întľep
ĺ;ontractante' Rezilierea nu cľeęazá prestatoľuluí
e|ecţ asupľa obligaţiiloľ deja
drep.tul la o conrpensaçie.
10.r5. Îna|'ara cazului încare aĺ:hiz

este

orice întârzierc înîndeplinirea
sol icita penal ităţi pľestatorului'
1L. AIÍĺ:ľesponsubilităĺi cł.e
1l.1. (1) Pręstatorul aľe obligaţia.

promptitudinea cuvenite angaj
(2) Pľestatoľul se obligă
să asiguľe ľesuľsele umane,
provi zorie' Í-re definitivă, cerute
l1.2. Pri:stattlľu] ęste pe
stabilite pľin pľezentul contľact.

şímetodelor de
c

pľestaľe uti

vina pľestatoľului, dă dľeptul achizitoľului de

La claboľaľca ĺlocumen

a aplica/ľespeota toate actele n
pezenluh"li contract
11.4. Pľestatoľul se obligă să
'legislaţia învigoare, cum ar ťi
construcţii, cu modificarile si
elaborare şi conţinutlrl
ob iectiveloripľoiectelor de inve
l l.5' DccunręIrtatia elaborată
Pľogľamul opcra'iional
1ĺ .6 Pręstatorul va asigura
iriĺonriatiiloľ, permitând
il_rfcrnrati i loľ pľillr ite.
1l.7 Pľestatoľul va ťuľniza
informatiilc 1irľnizatę sa
11.8 Pľestal'orul va asi
sarcinile pľimite si va
un
1l.9' Prestatoľul va
aohizitor asupra oricarui
cerespLlnzatoare a unel
11.10. PľęsĺaĹoľulare ob
să completeze sau să
doourlentatie semnalate

gheze şi. să ľăspundă pentľu caIitatea sęrviciiloľ pľestate'
şi oľice alte asęnrenea, fie cle naţuľă
pentru
prestaľea seľvioiiloľ înăuntrulteľmenĺplor
abil
dată, este ľăspunzătcľ atât de siguľanţa tutuľoľ opeľaţiuniloľ
ľalificaľęa personalului folosit pe toată
cât şi

tlĺtuľoľdclcumęnteloľ, pľestatorul aľę obIi
ptiile tohnioe învigoaľe' aplioabile specifi

înto
VE

SI

ňră a

clc

lui

înconfoľĺnitate cu

se

etarile

ita

Ia

al

cerin1ele achizi
nr.10/1995
H.G. nr.907ĺ2
1oľ

blice
tor va

4 sic

i Ghidul

ęgific al solic

llri

ibilitate sti
in acęsta.
sl corxp
sa ľaspuncla si sa ia nrasuľi pe

itcľea la
un tiurl;

agľęat an1eľioľ

întľpľecise,

si faľa arrrbigu

cu înalta

de

resuľseloľ c

maxlm
care
unui doc
1ăsptlnde în axlm
,lata
5 ziIc dę
-ca.
, pc chel

va lansa
înpericol

1. Fľestalorlil are obl
aľe cle la data sem

constituľ
ui de

Pľęstatorui sę ob

garanţia

ti. cu atęntie la
1'amil

toaľe

iniľea l

24 de oľe la so

SI

izăľii, omisil"l

rmitate ou
oaľc, 1lcn1ľu în

din H.C
tracttla!ă

de bună
lică de anrbelę
brrnă

0 ,/,

valoaľęa

16, cu

F

achzitorul. în

uz,e

12. Garanţiu de bună

a

iile pľevăzute încontľact cu pľttfesionalismul şi

a pľesta

ontraç:ttl lu i.

11.3.

acord cu o preltlngire a Íernlenului de finalizaľę'

sl

ľ

IŻ.3. (i) Mĺlĺtalitateade constiti:iľe a garat'ţĺeiĺlc lrună cxccuţic:

garanţiłt cie bună execuţie
dc gaľantaľe ęmis
itrstrtltnent
pľintľ-un
sau
b;ľtcaĺ
estę iľcvocabilă şi se oonstituie oľli'_ĺ l,irament
încondiţiile
asigilľăľi,
sau din alt stat sau dę o societate de
de o instituţie de cľedit din Ronl
cazul încarę valoal'ea garanţiei cJe bună exeouţie esţe ľiai
legii, şi devinę anexă la contľacţ.
aľe dľeptul de accepta ccnstituirea acesteia pľin
lei,
autoľitatca
mioă ĺle 5 000.00
de1lunoľea la casieľie a unoľ Sumę

12.4. (l) - Dacá părţile convii1,
stlcccsit'e din sumelę clatoľate
aceastřt posibilitate îndocunre
(2) - Încazul pľevăzut la
dispozilia achizitorulr.ri, la o b
de autoľitate pLlblică. institrrţie
stat, pľestatoľul aľę obligaţia de
Statultti din cacĺrul oľganului
(3) - Suma ini1ială caľe Se
potrivit art. I2.4. (2), nu tre
publică, făľă TVA.
(4) - Pe paľcttľsul înd
alimęnteze contuI de disponibil
şi cuvenite prcstatoľttlui până I
contľacttll dc achizi1ie publicăl
ĺJespľedcstirraţia lui'
(5) - Din ci''ntul de disponibi
afl. IŻ'4. alili. (2). pot fi cĺi
prezintá unităţii Trezoľeľiei
achizitorului înfavoarea cárela
(6) - Contul de disponibil
prestatonllui.
12.5. Încazul nepľezęntárii
ntl mai pľocltlcc efectę.
6. Achizitoľul are dreptl.ll
l înclepliriiľiicontracttll
t'ill nu îşiîlldepIineşted
tenţii asupra gaľanţiei de
statoľullli, cât şi emitentului
te, pľeoum şi modul de
situaţia ęxecutării
gaľanţia încauză
notif,rcaľii emise de
8. Însituaţia pľelungirii
i dc bună execuţie con
ietaĹo bttt-loziră sau de o

9. Achizitorul se obligă
le islaiia învigoaľo (tlrt' 42 di
ĺ]

pľec1ăľii şi însuşirii/apľo
lizălľi i tutuľoľ obl gaţiilor
i

de iluilă ęxocuţie se poate consţitui şípľin ľeţineľi
facturi paĺţiale, cu condi1ia ca achizitorul să fi pľevăztlt
atľibu iľc.

l)'

pľestatoľul aľę obligaţia de a deschide un cont la
de arrrbele păľţi. Încazul încare achiz\Loľul arę ca|itatęa
Satl opcľator eoonomic ctl capital intcgraI sau lrrajoľitaľ dc
ide contql la dispozi1ia achizitorului, la unita1ea Trezoľeľiei
petent înadministľarea acestuia.
de către pľestatoľ înoontul de disponibil astfel dęsclris

.4.

(

fie mai mică de

O,5%o

din preţtll contractullli de achiziţie

contractului de achiziţie publică, achizitoľurl uľmęază să
Ia art. i?.4'(2) prin reţineľi sl'tccesivę din sumele clatoľate
sutnei stabilitę drept gaľanţie de bună execuţie în
înş1iin1apľĺ:statoľttlĺlcspľcr,ăľsălniântul cfcotuat, pľeculrr şi
la Trezĺ-.rbria Sţatului pe nunele pľestaţoľuluiprevăztlt la
atât de căĺ;lĺ;prcstat.-.ľ, cll avizu| soľis al aohizltpľului oaľc sc

cât şi de u.rriiatea J'ľezoľeľieiStattllui la solioitaľea scľisă a
onstituită gaľanţia dę bună execuţie
Ia arL. 2.4'(Ż) este puľtător cle clobândĄ înfavoaľea
întęľmenul pľevla.zutIa arÍ. ţŻ.1. contractul

de bună

mite prete
achtzilie
pa sa ob
acl-r

entului
l al pľejudio
clę bună

la ręstul

asupra garanţiei de b na
iică, în!inrita pľe.judiciultli

ĺiile asi|lrlaLc pľill oontľao|' ĺ\n
torul aľe obiigaţia de a notifica
garantaľe, pľecizând o'oligaţiile
ul
paľţial sau

statoľul aľe obligaţie de a
aSlguľarl

nr.395b),0

oculnonta

lui de

a

atät

nu au fost

de executat,

vaiabilitatea

de garantare ĺ;mis înconcli ile legii de o

pľintr-un

ituie gaľan

oricând pe
azuIin çare
enritcľii unei

de

bu nă execuţie

îlrconditiile

, după clllTl tlľmează: înteľlrrcn d
tęhnic:o-e cononr icc' ľe speotivĺ:

de

zile cle ia
cle la data

14

i, dacă nu a ľidicat până la acea clată preten1ii

pľa e l;
L3. Recap|ie şi veriJicări
1.

Achizitoľul, prin
iilor pentľu a stabili

lnt

loľ cu

iţi, aľe dreptul cle a veľifica nrocu cie pľestaľe a
caietul cĺe
ile tęhnice şi prevedeľile

voľ fi ęfectuatę đęcătre oĺ.,l.,irito, ţ!ľin ľepľezentanţiisăi îrnputeľnici1i,în
13.2,. Vĺ;ľifiĺ:iĺl'ilĺ:
prevedeľilę
din lrre;,:entul contľact. AchLlitoľui aľe obligaţia de a notiÍica înscľis
conformitate cu
pľestatoľLllLli, iclelrtitatęa peľsoaneloĺ''împuterni pentru a.cest soop.
predaľea
ocumentaţiei întermen cle l0 zilę iucrătoaľe
13.3. Recepţia sc va ęfectua
procesului-verbal de ľecepţie, FAk{
după
I)ęcontarea servicii1oľ se va
)BII)CŢIUNI, pe baza de
l3.4. Recepţia cantitativă. şi
cĺ ocr'r

nlentaţiilor pľeĺlatese va

Încazul încaľe seľviciile
calităţii cu cel din of'eľtă,
l3.5. Încazul in care, înu
neclaľită1i
ľnaximulrr

încadľul
3 zilc lucľătoaľe

de

ăse

!a secliul achizitorului, unce i1upá veľificarea

un pľoces

de a solicita daunę compensatoľii

ţezęrYa

ii.ativę

lel

deficienţe

valclarea ofeľí'ată a contľactului.

13.6. Fiecare etapa propusa
pľocedurii de veriÍrcaľe si
13.7. Dupa veriÍicarea
prestate care atesta faptl.ll ca

de ľecepţie conform ceľinţeloľclin contľact
nu coincid din prrnct de vędeľc al preplui sau

şi calitative, So

ctlnStată deťrcienţe Sau
are obliga1ia de a ľęctiÍlĺ;aînteľmęn de
rreclaľită1i, ňră costttľi suplinrentaľe faţă de

si

acceptata de catľe achizitor

va

a emite un Certificat de aoceptanta a

achiz

:ompleta si oonfoľma cu cęrilrtele

fi

supusa

seľviciilor

ide

saľçi n i .
1 4. Începiere, întâľzieľi,
I4.1 - (1) Pľestatoľul are cbli
incĺ:pcľe a sĺ:ľviciilĺ'lľ,după
(2) ln caztll încare pľcstatorul
stabili de eomun acoľc pľelun
1'4.2 - (1) Seľviciile prestate în
teľmen carc se calculează de la
(Ż) Înaazuĺ încaľe:
i) orice motive de
ii) alte ciĺcumstanţe
contractului cle cătľe
îrldľeptăţcscpľestatoľul cle a
faze a aoestora, atunci oărţile

act acliţional.

t4.3 - Dacă pe parcuľsul î

acesta aľe obliga1ia de a
l4.4 - Înaĺara cazului încare

orioe întâľzieľcînîndep

începe
gaľarrţĺ

îlrtârzieľ
de

sęľviciilor la data pľevazutá

oľdinul ĺje

oxccuţie;
ate îlrexclusivitaĺe achizitoľulu păľţile voľ
a serviciului;

finalizatę înteľlnenul con

it de păr1i,

seľviciiloľ
ce nu

izui, de
contľ
lucru' în

l estę

prestatorului, sau
de a suľveni, altÍ'el decât pľi încălcaĺęa
de prestaľe a -.eľviciil'oľ
, perioada cte prestare ţi

a oľlcarel
sęmlla un

toľu1 lru ľęSpoctă teľtnonul de pľesl'aľe,

hizitorului.
o pľelungiľe a termenu lui de execuţie,
penalită1i
achizitorului de a so

prestaloľtllui.

Ajusĺaľea pľeţului
15.l. Pentrü seľviciile
ofertă. anexă lá contract'
15.2. I}ľeçul çolrtractului eŞte
15.

pľestatoľului sunt taľ

use

l 6.,ţ lłIłc' o ll tr n cta,n|i

l 6"1 (1) Á.uĹ,:l'itatea
.;xecutáľii contrac1ului,

sal

nltn-r

utaľea

I

irrf'ormaçii sunl

aţe
aţiiloľ pľevăzute

alin.

clurata

tă peritlada contractul tll'

cel mai |âľziu la nlom
contact şi

de aohiziţic pubiică, în

contracţante oľice
publică

gali

l'r I

ai
încare
a1ę

onlractanţi, pe clurata ęxęcutării contractului de
să nu ľepľezinte o modiÍicarę substanţia|â
ŻŻI din Legeea m.9812016.
transmitę autoľită1ii contľactante infoľmaţii[e
ntractantli!
toľităţii contľaotanto pľivind eventualii nol
lui.
noi subcontracÍanţ\ are loc clupă atribuirea
Uceľea

(3) Contľactantul aľe dľeptul de a ir lica noi
inal Ízarea
achiziçie pilblioă, cu condi1ia ca il
concĺi1iile
a contľactului cle achiziţie publică,
(4) Însituaţ\a1:revřazutä la alin. {3)"

pľcr,ăzute

la alin' (l) şi va

łl

s';bĺ;ontľactarrţiilrrplicaţi ulterioľ în

(5) Atunci când înlocuiľeasatl
contľactultli, aceştia tľansmit
inoxistenţei unor sitrraţii de
implicare încontľactul carę
16.Ż (1) Attĺ"oritatęa
îndeplinite de cătľe su
ftlľnizatc contractantului potľiv
cu dispoziçiile lcgale aplicabi

atele

şla

să fie

eaza
propuş|

lui
câncl

silboontľactanţii propuşi şi-au

(2) Însensul alin. (1), su
aolliziţie pLllrtică sau la
opţiunca do a 1l plătiţi direct dę
plăţile diľecte către subcont
ilocuIpctltc agľcatc dc toate
sLlbcdntracr.ant Sau dę atll.oľita
contľactantul blochează
(3) Atunci când un su
va stabili încadľul contľactl"l
tľansferul cle drept al obliga
d in contľact afcľcntă/afeľente
obligaţiiloľ asumate prin
(4) Autoľilatea contľirctaĺltă va
când se introcĺuc nol Su
boon tľactant/su bcontľactanţi
ĺ:e ręvill acestora, precunr şl
su

publică.
(5) Lista subcontľactanţilor, cu
at:eştia sę constituie înanexe la
16.3 (1) Prestatorul este Pe
contractul.
(2) Suboontractantul este Pe
parţea sa din contract.

ş

îşivor
ucoľll

3

ţi
păľţi,

expľimă

achizilie
|atâ cátrę
alacestora,
subco

ta, la înc
izaţi în

de

dopumente neceSaľę pe ntľu verificaľea
loľ/capabilităţilor coľespunzătoare părţii loľ de
corespunzătoaľe părţii/părçilor din contľact
ofertă. dacă aceştia solicită, pentru servicit,
contractani şi subcotltractant înconfoľmitate
contractului permite acest lucru şi dacă
acęst sęns.

ima la mcnrentul încheieriicontľactului dę
îlrc;ontraotul de achizi1ie publică, dupá caz,
Autoritatea contľactantă efectuează

nci când prestaţia accs1ora estę conÍjľmată prin

ectiv autoritatc

igaţiiloľ asumate de subcontľactant
de a fi plătit diľect, autoritatea contľactantă
claĺlzę colrtľactuale obligatorii ce pľevăd
boontľactanţi pentru parteal pYarţľre
1 încare a fost confiľmată îndepliniľea
nfoľmitate cu pľe'ĺedeľilealin' (2).
contractului de achiziţie publică sau atunci
conţľacteloľîncheiateîntľccontľactant şi
nor astfel încâtactivi
sau â eclaľaţi
contractul de ach ţi
fi cupr
ale acestora, cât şi colltractele îniheiatecu

de achizitoľ de moĺJul încarę înbeplineşte
e prestatoľ de modul

nunrai dacă aoesta nu şi-a îndcplinit pa.rtea

sa din contľact. Schimbarea su
se va face uumai cu aprobarea
395lŻ0L6 acĺ.ulizaIá, încazul

de către una din părţi.

17, .4mendĺlmente

Păľçilr: contractante au d
cl auzelor contľactului, nutnai
c( llltraci, înconcli1iiĺe
1'. /.1.

încaľę îşiîndeplineşte

subcontľactanţiloľcĺacă aceştia nu îşi

(3) Prestatorul aľe dreptul de
îlldeplincsc peľtea lor din
16.4 PľcstatorLll poate schimb

contract afęľente activităţii
subconiľactant încondiţiile aľt.

c;otrtľactaľltă. oontractant şl

bcontľactant atunci când, înmod nejustificat,

a) din

pe durata

221 clin

l-'l

ľ

18.

Cesiuneu

18.l. CcsiLlnea llll va ęxoneľa

pľestatoru l

18.2. o cesiune va fi validă
Contracţul sau parte din acesta
excepţia uľmătoaľeloľcazuri,

'Ąacá

obliga1ii asumate pľin contract.

clĺ:

unei altę
deveni încas
cătľe cealaltă
(b) Achizitoľul va
opţiunea în
(c) încazĺl| ręzi
Achizitor

.terţ şi a

ceslona,

derulaľea

Contľactrrl

acest sens,

prestatorului

univeľsal în
dwizare, de
selecţie stabi
mocĺificăľi

eluda apl
achizi1iiloľ pu
18.3' Aprobaľea unęi cęsiuni
rcvitr petrtľtl paľtea dc
reţine Gaľanţia de Bună
18.4. Încazul încaľe
pľevedeľilor prezentei
Contľactului.

l9. Dľeptul de proprietute
19.t. oricc ľapoaľte şi date
baz'ę dę cla1ę. soflwaľc şiînľegi
dę Prestatoľ, sau de personalul
fi pľopľiotatea achizitorului.
legăttlľă cu contľactul de
19.2. Oľice rezultate oľi
intelectua|ă oľi industriaiă,

Achizitoľului. caľe le va putea
de altă natură, cu excepţia
intelectrrală orí indtrstrială.
19.3. odată cu ľecepţionarea şi

de un
uate,

unul
noul
cu co
ce

duľiloľ

20.3. Îndeplinireacontractului
pľejudicia dľeptuľile ce li se

cătľę Acľĺzitor,Prestatorul va ceda către
după pľimiľea notificării Achizitorului în

igaţii
titlu
sau
universale
unl
ccesi
unel
de reorganizare, inclusiv pľin fuziune sau
caľe îndeplineştecriteriile de calificaľe şi
ca aceastâ modiťlcare să nu presupună alte
l-li şi să nu sę ľcalizeze oll scopul de a
aţľibuiro pľovăzute clo i,egea înclonreniul
pľestator atunct când dľeptuľil

-l va elibera pe Pľestator de obligaţiile caľę îi
sau paľtea necesionată pentľu caľe se poate

Achizi
deja
cesionat,

torul

ap

schi

ustificati
ariat oľi

lnu

acordul

LZA

s

inclusiv
aŞacum

iloľ în

sęrviciil

clreptul de pľopľietate
mai emite nici un fel de

20. Iłoľţttmcţĺlľĺi
20.1. Foľţa nrajoľă se constată
Ż0.Ż. FoĄtĺ majoľřr
pľezentul contľact' pe toată

formă cle gaľanţie înfavoaręa unei bănci sau
sătl la orice sume dę încasatSau caľe voľ
cu o notificare pľealabilă transmisă
cătľe Subcontractanţii care şi-au exprimat

plăţi

(d) Pľestatoľul

aitĺ:

un açord scris pľirr caľę o Parte tľansfęră
bţinut acordul prealabil al cęleilalte Părţi. Ctl
va ceslona nlcluni a dintľe obligaţiile sale

contractuale:

(a) ťrecaľe Parte

ôio rcsporrsabilitatc pľivind gaľanţia sau

eco
care

pă4iloľ

parţial, Contľactul füră respectaľea
de drept sancţiuľrea pentľu încălcaľea

instrucţiuni. planuri, staÍistici, calcule,

le acliizi1ionate compilate sau ręalizate
executaľea oonţľactului dc seľvicii voľ
documente înscopuri care lltl au

bil al achizitorului
autoľ sau alte dľepturi dĺ: pľopľietate
de Ser'i'icii vor fi pľopľietatea
de cuviinţă, făľá limitaľo geogľafică ori

asemęnea clľeplttlľi de proprietate

a documęntaţiei, pre

înfavoarea

ac'.h

l tľansferă
fürra a

încleplinirea obli gaţi iior

ate prin

de acţiune a foľţei maj

dar ťťn'aa

acesteia.

Ż0

im

Paľtęa ĺ.,ontľactantă caľe invooă foľţa rĺrajĺxă aľe obligaţia de a notifica celeilalte păţi'
t şi înnrod complet, pľocl ucęľea acestell4 şi să ia oľice măsuľi caľę îistatt la dispoziţie în
ľęa 1inl ităľii consecinţeloľ
nrai maľe de 30 de
clľept a prezentul

coll
ľea litigii lor
Achizitoľul şi prestatorul vĺlľ

l.
ŻL

SA

sol

S o l uţi o ltu

lęľe' o rice neînţelegere sau
contľactului.
Dacă, după 30 de zilę de
lve înmod amiabil o
oneze de cătľe instanţele
ului courr-ln.
2. Cĺuuzq de

obligă să
o poľioaclă de 1 an de la
lor ľeľeritoaľela
contract,
pľezentului
lui
lui.
obliga1ia de păstraľe a
uľńătoaľele situaţii:

. I)rcstatoľLtI se

d
a)

Â utoľi1atea contľactantă

lę conţľactuale

?4
un

Încëtaľeaşi rezilierea

Achizitoľul îşirezerr,ă

ciľcumstan1e care fac: ca

sittlaţii similaľe, p
. - Pľezęntul contract
a)

i

cqrnpetentę de

pe toată
acestu

achizi

aiungere la term

la domici liul achizitoľului, potľivit

de executaľc a pľczentului ĺ:ontľact'pľecunl
oonfidenţialitatea asupra datelor, irrfcrmaţiilor şi

lui çare îivor fi tľansmise înveclerea realiz'árll
caľe pľin natuľa lor sunt pulrlioe sau destinaţe
tâ

těLţi\

la pct. 22.1. încetęazŕtdacâ intervine una
sunt accesibile publiouluí sau clęvin

,

23. Cazuri speciĺĺlede încetare
(t)
a aduce atingere rĺi
tăţii contractante dę a
lică, înconfoľmitate cu
unilateral un contľact
uľmătĺlarele situaţii:
) contraetantul se afla, la
ęxcluderęa sa din
incl achizitiile publice, a
) contľac,tul nu aľ ľt tľebuit
a obligaţiilor çare ręztll
izie a Cuľ1ii dc Justi1ie a U

,,

ęperea aceştor negocieri, achizitoru l şi pľestatorul nu ľeuşęSc
contjractuală' Íiecare poate solicita ca disputa să se

ulpăţilor;

informaţiile'
ibilo ptlblicului pe altă
uirea datelor, infoľm
c)
uľl act oĺ'jcial al urlei a
obl gaţiiloľ legalc ale resp

b)

toatc efoľttlrile pentru a ręzo|v?" pe cale amiabilă, pľin
care ĺie poate ivi întręęi încaĺlrul sau înlegătuľă cu

tăţi şi

ui contľact;
menţionate anterior sunt ceľute
lldecătoľeşti. act ęmis înîndepliniľea
tutuľoľ cerinţeloľ ĺegale

ului ach
dľeptului çomun

vincl încetaľeacontľacteloľ sau dľeptuIui

şi/sau ac

admini

lla
VE

SAU

publicřl

înuna dinţľe sittlaţiile caľe ar fi
de atľ
atľibuit c
laţia
llttľopene.
uoe clľe
cumenta

dę a rezi

scflsa

înart' 6;

l'li ľcspectiv, avânc învędeľe o îlrcăloaľe
şi caľe a filst ccnstatată printľ*o

üe

ĺJe

nţaľe unilateľală prcvărzLlt la alin.

(

1

) în

atľi

înmod unilatęľal' încondiţiile apąr itiei
devirră çontraliă irrteľesului p ubl ic s[ uln
10 zile înainte
I

I

I

I

I

I

b)

c)
d)

executarea dę cătľę aĺlbe!ę păľţi a tuţliľor obligaţiilor ce le ľevin conform pľezentului
şi legislaţiei aplicabile;
in acordul păľţiloľconsemnat îirscris, doaľ atunci când obligaţiile reciproce asumate pänâ |a
două păľţl,
i sunt îndeplinitede
'in
uľmătoaľele
n rezilieľc,
sau ęxecută necoręspunzător obligaţiile contractuale;
l încaľe una din părţi nu îşi
toľu1 cesionează

nu încheieşi nu
susţinátoľ nu respectă

Comunicări
Ż5. .1 orice cornunicaľe dintrę
isăt înscris'
,2 oriçe docunrent scľis
tnl.

Comunicările întľepăţi
a pľimirii'

Legea uplicabilă
. Contľactul va fi
6.

a respecţa pľevederile çIauzęi 18 (Cesiunea);

învigoaľe garanţiade bună execuţie;
asumate pľin angajamentul feľm (dacă este cazu|).
ľeferitoarę la îndeplinireaprezenÍului contľact, tľebuie să fie
înľegistrataiât înmomęntul transmiteľii, cât şi înmomentul
face şi prin'poştă, fax sau e-mail, cu ĺ;ondiţia confiľmării în

legilor din România.

au înţelessă
câte unul pentru

Achizitor,

Prestator,

SLOBOZIA

Ad

m in

ĺstľator/I) i ľecto ľ,

