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CONTRACT DE SERVICII

Pdrlile c:ontraclante
in temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii,

intre
COMUNA BOBOTA adres[ str. Principala, nr.82lA, judetul Salaj, telefon 0260652431, cod fiscal
4292013 cont trezorerie RO64TREZ24A6703077l0l30X deschis la Trezoreria Simleu Silvaniei,
reprezentat[ prin Mugurel Moravit, funcfia primar in calitate de achizitor, pe de o parte
qi

SC CALORIA SRL cu sediul in loc. Cluj Napoca, str. 2l Decembrie 1989, nr. 129, ap. l3jud. Cluj,
num6r de inmatriculare J 121211511992, cod fisca1247885, TEL. 0749014632, fax0264433960, e mail :
caloria2005@yahoo.com, cont RO64TRE22165069XXX008069 reprezentatd prin ROTARU MIHAI
funcfia Administrator in calitate de prestator,
pe de
1.

altl

parte.

Delinilii

1.1

in prezentul contract urm[torii termeni vor fi interpreta{i astfel:

a) Contract - reprezintd prezentul contract qi toate anexele sale;
b) Act adi(ional: document ce modifica nesemnificativ termenii qi condiliile contractului;
c) Achizitor gi Prestator - p5rfile contractante, aga cum sunt acestea definite in preambulul
d)
e)

prezentului contract;
Pre(ul contractului - prelul plAtibil Prestatorului de citre Achizitor, inbaza contractului pentru
indeplinirea integrali gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract sau
impuse prin lege;
Garanfia de bunl execu{ie suma de bani care se constituie de cltre prestator in scopul asigurdrii
autorit[lii contractante de indeplinirea cantitativf,, calitativl gi in perioada convenitl a
contractului;
Conflict de interese inseamnd orice eveniment influen{ind capacitatea executantului de a
exprima o opinie profesionald obiectivd qi imparlialS, sau care il impiedicd pe acesta, in orice
moment, s5 acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
proiectului, orice motiv in legdturd cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricfii sunt de asemenea
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aplicabile oricdror sub-contractan(i, salariafi gi expe(i acliondnd sub autoritatea qi controlul
executantului;
0 Desplgubire: suma, neprevlzutd expres in prezentul contract, care este acordatl de cltre
instanfa de judecati sau este convenitd de cltre plrli ca despdgubire pldtibi16 p54ii prejudiciate,
in urma incllclrii contractului de lucrdri de c[tre cealaltd parte;
g) Penalitate contractuall: despbgubirea stabilitd in contractul de lucr[ri ca fiind plStibill de cltre
una din pA4ile contractante c[tre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obliga(iilor din contract;
h) Servicii - activitAtile a cdror prestare face obiectul contractului;
i) For{a majori - un eveniment mai presus de controlul pd4ilor, care nu se datoreazl greqelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevdzut gi care face imposibilS executarea qi, respectiv,
indeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente.. rdzboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativa. Nu este considerat for[5 majorl un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din p54i;
j) Formular de ofertl - actuljuridic prin care Prestatorul qi-a manifestat voinfa de a se angaja din
punct de vedere juridic in prezentul contract de achizilie publicd, oferta cuprinde propunerea
financiari qi propunerea tehnicS, complet qi integral;
k) Caiet de sarcini - conline specificaliile tehnice. Specificaliile tehnice reprezintd cerin(e,
prescriplii, caracteristici de naturi tehnic6, ce permit fiecdrui serviciu sd fie descris in mod
obiectiv astfel inc6t sd corespund[ necesit6!ii Achizitorului. Specificatiile tehnice definesc, dupd
caz gi ftrd a se limita la cele ce urmeazS, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic ai de
performantE, cerinle privind impactul asupra mediului, siguran{a in exploatare, dimensiuni,
terminologie, simboluri, teste qi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare qi instrucliuni
de utilizare a produsului, tehnologii gi metode de produc(ie, precum gi sisteme de asigurare a
calitetii gi condilii pentru certificarea conformit[1ii cu standarde relevante sau altele asemenea;
l) Grafic de prestare a serviciilor - egalonarea serviciilor in limita termenului de prestare propus
prin ofert[;
m) Graficul de pln{i - eqalonarea pl61ilor, situaliilor provizorii pdna la nivelul prelului contractului;
n) Propunerea tehnicl - parte a ofertei elaboratd pe baza cerin{elor din caietul de sarcini sau dup[
caz din documentafia descriptivS;
o) Propunerea financiari - parte a ofertei ce cuprinde toate informatiile cu privire la pre(, tarif,
toate celelalte condilii financiare Ei comerciale corespunzdtoare satisfacerii cerinfelor solicitate
prin documentalia de atribuire;
p) Durata contractului - perioada de timp in care contractul produce efecte juridice;
q) Durata de prestare - durata de timp angajatd prin oferta de prestare conform graficului de
egalonare a serviciilor;
r) Obiectul contractului - executarea gi finalizarea serviciilor definite in caietul de sarcini;
s) Zi - zi calendaristici, dacl nu se prevede in mod expres altfel;
0 An - o perioadd de 365 de zile consecutive;
1.2 in prezentul Contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1.3 Termenul

in mod diferit.

"zi"sau 'ozile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd
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interpretate prin rapoftare la intregul contract.

CLAAZE GENERALE

2. Obiectul Contractului
2.1 Prestatorul se obligi sd presteze Servicii

de elaborare studiu de fezabilitate, studiu
topografic, studiu geotehnic, intocmirea documentatiilor necesare si obtinerea avizelor si
acordurilor, in cadrul proiectului ,,INFIINTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE
DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA BOBOTA, LOCALITATILE
BOBOTA,DERSIDA,ZALNOC,JUDETUL SALAJ", in perioadele convenite la art. 5.1, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2 Achizitorul se obligd sd pliteascd pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate in
mod corespunzdtor gi in deplin[ concordanfd cu termenii qi condiliile prezentului Contract, precum qi
cu prevederile legale aplicabile.

3.

Prelul contractului

3.1(l) Pre{ul convenit pentru ?ndeplinirea contractului, plStibil prestatorului de cdtre achizitor este de
159 880,00 lei, IEr[ TVA, la care se adaug[ TVA in valoare de 30 377,20 lei, prelul total al contractului
fiind de 190 257,,20 lei, astfel:
a) Intocmire Studiu de fezabilitate: 60 480,00 lei la care se adauga TVA in valoare
valoarea totala este de

de ll 491,20lei,

7197l,20lei.

b) Intocmire studiu topografic in sistem STEREO 70 -3 200,00 lei la care se adauga TVA in valoare de
608,00 lei , valoarea totala este de 3 808,00 lei.

c) Intocmire studiu geotehnic - 3 200,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 608,00 lei , valoarea
totala este de 3 808,00 lei.

d) Obtinere Certificat de urbanism: 25 600,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 4 864,00 lei,
valoarea totala este de 30 464,00 lei.
e) Intocmirea documentatiilor necesare pentru eliberare avize si acorduri aferente proiectului: 22 400,00
lei la care se adauga TVA in valoare de 4 256,00 lei, valoarea totala este de 26 656'00 lei.

f) Obtinerea avizelor si acordurilor aferente proiectului

-

36 000,00 lei ,la care se adauga TVA in

valoare de 6 840,00 lei, valoarea totala este de 42 840,00 lei.
g) Alte studii/documentatii necesare pentru rcalizareaobiectivului- 9 000,00 lei, lacare se adauga TVA

in valoare de I 710,00 lei , valoarea totala este de 10 710'00

lei.
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3.2. Yaloarea cuprinsd la art.3.1. va
prevederilor Caietului de sarcini.

4. Duroto

fi

achitatd

in

trange, cu respectarea Graficului de prestare qi

contractului

4.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semn[rii de catre ambele pir{i. Durata contactului este de
maxim 180 zile de la semnarea acestuia de catre ambele parti.

serviciilor
5.1 Prestatorul se obligi sd predea studiul de fezabilitate, studiul topografic, studiul geotehnic,
documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor aferente proiectului
,,INFIINTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE
IN COMUNA BOBOTA, LOCALITATILE BOBOTA,DERSIDA,ZALNOC, JUDETUL SALAJ'
5. Durata de prestore a

dupa cum urmeaza:

o
o
o

Pentru intocmirea studiului topografic, a studiului geotehnic, obtinerea Certificatului de
Urbanism - maxim 15 zile de la data emiterii ordinului de incepere de catre Achizitor;

(conform ofertei tehnice)
Pentru intocmirea documentatie tehnice faza Studiu de Fezabilitate conform dispozitiilor
legale aplicabile indicate in cuprinsul Caietului de Sarcini - maxim 30 zile de la data emiterii
ordinului de incepere de catre Achizitor;
Pentru intocmirea documentatiilor pentru eliberare avize si acorduri si obtinerea avizelor si
acordurilor specificate in Certificatul de Urbanism - maxim 180 zile de la data emiterii
ordinului de incepere de catre Achizitor

6. Executarea

Conlractului

6.1 Executarea Contractului din parteaPrestatoruluieste continu6, iar obliga{iile previzute in sarcina sa
formeazd un tot indivizibil, executarea lor intocmai gi integral fiind de esen(a prezentului Contract.
7.

Documentele contractuale

7.1 Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini

;i clarific[ri survenite pe parcursul procedurii

b) propunerea tehnicS;

c) propunerea financiar[;
d) graficul de prestare;
e) lista subcontractan[ilor, dacd este cazul;

de atribuire;
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f) contractele de asociere dac5 este cazul;
g) angajamentul ferm de susfinere din partea unui te4, dacd este cazul;
h) garanfia de bund executie;
7.2 Documentele enumerate la

art.7.l

se

constituie in anexe la prezentul contract gi fac parte integrantl

din aceasta.
8. Standarde

8.1 Serviciile prestate inbaza contractului vor respecta prevederile Legii nr. l0/1995 privind calitatea
in construc{ii gi a legislaliei subsecvente, cu modificarile ulterioare, ale HotdrArii Guvernului nr.
28l2OO8 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investiliilor
publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investi(ii qi lucrlri de intervenfii, ale Hot6rdrii Guvernului nr.36312010 privind aprobarea standardelor
de cost pentru obiective de investilii finanlate din fonduri publice, dispoziliile legale aplicabile, precum

cltre Prestator in propunerea sa tehnic6, respectiv, in cazul in care acestea
lipsesc sau sunt lacunare, cele specificate in caietul de sarcini intocmit de cdtre Achizitor ori in

gi standardele prezentate de

documentele accesorii ale acestuia.
9. Codul de conduitd

9.1 prestatorulva acJiona intotdeauna loial gi impar{ial qi ca un consilier de incredere pentru Achizitor.
Se va abline sI facd afirma{ii publice in leglturd cu serviciile prestate ldri sd aibl acordul prealabil al
Achizitorului, precum gi s[ participe in orice activitdti care sunt sau ar putea sI fie in conflict de interese
cu obligaliile sale contractuale in raport cu Achizitorul. Nu va angaia Achizitorul in nici un fel, fdrd a
avea acordul prealabil scris al acestuia qi va prezenta aceastd obligalie in mod clar terfilor, dacd va fi
cazul.

g.2Dacdprestatorul sau angajalii, colaboratorii, experlii, agenlii sau subcontractan[ii sdi se ofer6 sE dea,
ori sunt de acord sd ofere ori sd dea, ori dau de in{eles in orice mod cd ar fi de acord sd ofere ori sa dea
sau dau efectiv, personal sau printr-o persoand interpusd oricirei persoane mit6, bunuri in dar, facilitali
ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricirui act sau
sau a
fapt privind prezentul Contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza
defavoriza orice persoand in leg[turi cu prezentul Contract sau cu orice alt contract incheiat cu
achizitorul.

Achizitorul poate decide rezilierea contractului confbrm art. 20 fdrd a aduce atingere niciunui drept
anterior dobAndit de Prestator in baza Contractului.

5
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10. Con/lictul de interese
10.1 Prestatorul va lua toate m[surile necesare pentru a preveni

ori stopa orice situalie care ar putea

compromite executarea obiectiv[ qi impar{iald a prezentului Contract. Conflictele de interese pot apdrea
in mod special carezultat al intereselor economice, legdturilor de rudenie ori afinitate, sau oriclror alte

leglturi ori interese comune. Orice conflict de interese poten[ial sau efectiv, apirut dupd semnarea
prezentului Contract trebuie notificat in scris Achizitorului fbrd intdrziere.
rezervd dreptul de a verifica dac6 mdsurile luate sunt respectate in mod
corespunzitor gi poate solicita luarea unor mdsuri suplimentare, dacd va considera necesar. Prestatorul
are obligafia de a se asigura cd personalul sdu nu se afld intr-o situalie care ar putea genera conflict de
interese. Prestatorul va inlocui imediat gi Idr[ vreo compensa]ie din partea Achizitorului orice membru
al personalului sdu, care se reg[seqte intr-o astfel de situatie.

10.2 Achizitorul

igi

compromitl independenla ori pe
cea a personalului sdu. Dacd Prestatorul equeazd in a-gi menline independenfa, Achizitorul, fErd afectarea
dreptului sdu de a obline repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaliei de conflict de
interese, va putea decide rezilierea prezentului Contract in condiliile prevdzute laart.20.
10.3 Prestatorul are obligalia de a evita orice contact care ar putea s5-i

11.

Despdgubiri

ll.l

Prestatorul vagarantagi vadesp[gubi pecheltuialasaAchizitorul,peagenlii gi salaria!ii acestuia,

pentru gi impotriva tuturor acliunilor in justifie, revendicdrilor, pierderilor gi pagubelor rezultate din
orice acliune sau omisiune a Prestatorului qi a angaja{ilor, colaboratorilor sau subcontractan(ilor sdi, in
executarea prezentului Contract, inclusiv impotriva oricdrei incllcdri ale prevederilor legale sau a

drepturilor terfilor, privind brevetele, m[rcile comerciale, modelele sau desenele industriale ori alte
forme de proprietate intelectual[, precum 9i dreptul de autor gi alte drepturi conexe.

serviciilor, Prestatorul va putea fi linut rdspunzf,tor pentru orice incdlcare a
obligaliilor sale prevdzute in Contract ori in dispoziliile legale aplicabile, intr-un interval de timp stabilit
conform legii care guverneaz[ Contractul.
I 1.2 Dupd executarea

12. Obligaliile principale ale prestotorului

l2.l Prestatorul se obligi si presteze serviciile cu profesionalismul gi promptitudinea

cuvenite

angajamentului asumat, la standardele gi sau performantele prezentate in propunerea tehnicd, anexd la
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contract, cu cerin[ele din caietul de sarcini qi cu clauzele prezentului contract.

12.2.Prestatorul se obligS s[ supravegheze prestarea serviciilor, sE asigure resursele umane, materialele,
instalafiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivi cerute de gi
pentru contract, in mlsura in care necesitatea asigurlrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
12.3 Studiul de Fezabilitate impreuna cu toate studiile aferente, se va intocmit in 4 exemplare
originale si va fi predat Achizitorului atat in format pe hartie cat si in format electronic, pe suport
magnetic (CD)-in forma scanata a exemplarului predat pe hartie.

Obligoliile principale ale achizitorului
l3.l Achizitorul se oblign sd recepfioneze documenta]iile realizate inbaza prezentului contract, dacd
acestea corespund cerinfelor din caietul de sarcini ;i din actele normative in vigoare.
13.2 Achizitorul are obligafia de a furniza prestatorului toate informa{iile disponibile, necesare
intocmirii proiectului.
13.3 Achizitorul se obliga sd plSteascd preJul cdtre prestator in termenul ;i condiliile convenite in
13.

prezentul contract.

CLAUZE SPECIFICE

14.

Alte responsabilitdli ale prestatorului

14.1. Prestatorul are obliga(ia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instala[iile, echipamentele sau altele asemenea, cerute de qi pentru Contract, in m[sura in care
necesitatea asigurarii acestora este prev[zutd

in Contract sau se poate deduce in mod rezonabil din

Contract.
14.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. TotodatS, este rdspunzdtor ati:t de siguranla tuturor operaliunilor qi metodelor de
prestare utilizate, c6t gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata Contractului.
15.

Alte responsabilitdli ale ochizitorului

l5.l

Achizitorul va colabora cu Prestatorul pentru furnizarea informa{iilor, de care dispune, pe care
acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru rcalizarea Contractului.
1 6. incepere, Jinalizare, intArzieri, sistare

l6.l (l)Prestatorul areobligatiadeaincepeprestareaserviciilorladataprimirii ordinului

deincepere,

conform prevederilor din caietul de sarcini.
care Prestatorul sufer[ intdrzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, pA(ile vor stabili
prin act aditional de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

(2)in cazulin
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de orice naturd din partea Achizitorului.

(l)

Serviciile prestate in baza Contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd, a acestora prevdzutd a
fi terminatd intr-o perioadi stabiliti in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de
p[r{i, termen care se calculeazd de la data prevdzutl pentru inceperea prestirii serviciilor. Prestarea
serviciilor la termenele specificate este considerat[ de cdtre p6(i o condilie esen{ial[ a prezentului
16.2

Contract.

(2) in cazul in care existd motive de int6rziere ce nu se datoreazl nici direct, nici indirect
Prestatorului, acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricirei faze a

justificat[ solicitarea qi prelungirea nu ar cauzaintdrzieri
semnificative, respectiv nu ar influenta in mod negativ indeplinirea obligaliilor legale sau contractuale
ale Achizitorului, decurg6nd din contracte cu terte persoane, PA(ile vor revizui, de comun acord,
acestora.

in cazulin

care Achizitorul consideri

perioada de prestare gi vor semna un act adilional.

(3) in cazul in care prelungirea nu este posibil[ fdrd, a cauza daune de orice natur[ Achizitorului
sau a-i crea dificultili in indeplinirea altor obliga(ii, inclusiv fatri de terfe persoane, Prestatorul va face
tot posibilul pentru a se incadra in termenele iniliale, inclusiv efectuarea de ore suplimentare, angajarea
de personal suplimentar etc., ftrd, a avea pretenlii financiare suplimentare fa[d de Achizitor.
16.3 Dac6 pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respectd graficul de prestare sau existd
riscul de a nu se incadra in acest grafic, Prestatorul are obligatia de a notifica in scris acest lucru imediat
Achizitorului. Modificareadateilperioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face numai
cu acordul

p6(ilor, prin act adilional.

17. Receplie Si

veri/icdri

are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnicd qi din caietul de sarcini.
17.2 Verificlrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligalia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sdi imputernici{i pentru acest

17.l Achizitorul

scop.
17.3 Receptia serviciilor se va face in conformitate cu prevederile caietului de sarcini

18.

Modalitdli

l8.l

de

platd

Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite facturi'
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18.2 Achizitorul va verifica factura emisd in termen de l5 zile de la inregistrarea acestuia la sediul
Achizitorului, iar in cazul in care considerd necesar, va solicita prccizdri sau informatii suplimentare.
18.3 Achizitorul va retuza factura sau va solicita modificarea facturii, dupd cum va considera necesar,

in cazul in care serviciile facturate nu au fost prestate, nu au fost prestate corespunzdtor ori integral, dacd
documentele anexate nu sunt corespunzdtoare sau complete, factura nu contine toate informaliile
necesare ori nu corespunde sub orice aspect

condiliilor prevdzute in prezentul Contract.

18.4 Achizitorul va achita facturile dupd cum urmeazd: Achizitorul va achita facturile

in termen

de

maxim 30 de zile de la data primirii si inregistrarii facturii.

I 9. Penalitdli, daune-interese

l9.l in cazulin

care Prestatorul nu igi indeplineqte sau nu se achitd corespunz[tor de obliga[iile asumate

prin Contract, Achizitorul are dreptul de a-i pretinde plata unei penalit[1i de intArziere de 0,1%o din preful
serviciilor neprestate sau prestate necorespunzdtor, pentru fiecare zi de intirrziere, pdnd la indeplinirea
efectivl gi corespunzdtoare a obligaliilor. Penalit[1ile vor putea depA$i suma asupra cdrora se calculeazS.

19.2in cazul in care prestatorul nu igi indeplineqte sau nu se achiti corespunzitor de obligaliile asumate
prin Contract, cauzand prejudicii Achizitorului, prestatorul va achita achizitorului daune interese.

19.3 in cazul in care Achizitorul nu pl[tegte facturile fiscale in condiliile qi la termenele prev[zute in
art. 18.4, Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalitali de intdrziere de 0,1% din suma
datorat[ scadent6, pentru fiecare zi dein$trziere, pAnd la indeplinirea efectivd a obligafiei de platd.
20. Rezilierea contructului din iniliativa Achizitorul

ui

20.1 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, ldrd termen de grafie, ltri necesitatea
indeplinirii unei alte formalit5li gi lErd interven{ia vreunei autoritdli sau instan{e de judecati
gi/sau arbitrale, printr-o simplI notificare adresati Prestatorului, in oricare dintre situaliile
urmdtoare:

a)

Prestatorul igi incalcd obligaliile din prezentul Contract sau din dispoziliile legale sau nu
executl serviciile conform prezentului Contract ori in conformitate cu prevederile legale aplicabile;

b) Prestatorul nu se conform eazd intr-o perioadI de timp rezonabil[ specificatd in notificarea
repetati emisd de cdtre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea executlrii
necorespun zdtoare sau neexecutiri i obligalii lor din prezentu I Contract;

g

ROMANIA
JUDETUL SALAJ, COMUNA BOBOTA
Comuna Bobota, cod postal 457040, Str.Principala Nr.91/B, Judetulsilaj
Te!/fax : + 40 260652431, E-ma i I : primaria bobota@yahoo.com
Cod fiscal 4292013

c) Prestatorul

cesioneazd contractul sau oricare dintre drepturile sau obligaliile sale decurgdnd din

prezentul contract,

lird

aprobarea prealabilS scrisl a Achizitorului;

d) Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stlrii de insolvenf[, de declanqare a
procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntar[, intrd sub administrare
judiciarl sau sub controlul altei autoritili. qi-a suspendat activitatea, sau se afl6 intr-o situalie
asemlndtoare rezultdnd dintr-o procedurd similard reglementati de lege;

e) Prestatorul se afl6 in culpa profesionald gravd pe care Achizitorul
mijloc de probd adecvat;

f)

?l poate demonstra

prin orice

impotriva Prestatorului a fost pronuntatd a hotdr6re de condamnare cu privire la fraud[,
corupfie, implicare intr-o organizalie criminal6 sau orice alti activitate ilegal6 in dauna
intereselor financiare ale CE;

g) aparilia oric[rei alte incapacitdli care sI impiedice executarea sau
semnificative, mai mult de l0 zile in executarea prezentului contract;

s[

creeze dificult5li

h) executantul nu furnizeazd garan{iile sau asiguririle solicitate, sau persoana care furnizeazd
garanlia sau asigurarea nu este in misurl sd iqi indeplineasc[ obligatiile;

i)

aparilia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute ladata incheierii contractului qi care
conduc la modificdri substanliale sau la modificarea efectelor clauzelor contractuale in aga
mf,surd incdt indeplinirea Contractului ar fi contrard interesului public;

j)

alte cazuri prev6zute expres in prezentul contract ori in legile aplicabile.

20.2 in caz de reziliere a Contractului Achizitorul va fi indreptilit si recupereze de la Prestator, fdrd a
renunla la celelalte remedii la care este indrept6lita in baza Conftactului sau in baza legii, orice pierdere
sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine.

20.3 in orice situa(ie in care Achizitorul este indreptAtit la despagubiri, poate refine aceste despdgubiri
din orice sume datorate Prestatorului sau poate executagaran\ia de bunl execulie.
20.4 Prestatorul nu are dreptul si pretindS, suplimentar fald de sumele ce i se cuvin pentru serviciile
efectiv prestate, despdgubiri pentru orice alt6 pierdere sau prejudiciu suferit.
20.5 Laprimirea notificdrii de reziliere Prestatorul va lua mdsuri imediate pentru finalizarea serviciilor

in mod prompt gi organizat astfel inc6t costurile aferente s[ fie minime.
21. Rezilierea Contrsctului din ini\iativo uneia dintre pdrlile contractante

Executantul poate rezilia prezentul contract, in urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului,
dacd Achizitorul:

21

.l
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i;i

indeplinegte in mod repetat obliga{iile asumate, cu privire la care a fost notificat in mod
repetat;

a) nu

b) suspendi derularea serviciilor sau a oriciror pdrli a acestora pentru mai mult de l5 zile, pentru
motive nespecificate in prezentul Contract sau independente de culpa Prestatorului.

2l.2Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobindit in temeiul
prezentului contract.
21.3 in cazul unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despSgubi Prestatorul pentru prejudiciul efectiv
suferit qi dovedit de c[tre acesta, cauzat in mod direct de neindeplinirea obligaliilor de cltre Achizitor.
22. Garanlia de bund execulie a contractului
22.1 Garanfia de bund execufie, conform prevederilor Art. 40 aliniat (l) (2) si (3)din HG nr. 39512016,
se constituie, in cuantum de 5%o din valoarea contractului fbri TVA, prin virament bancar, printr-un
instrument de garantare emis in condiliile legii sau se constituie prin relineri succesive din sumele
datorate pentru facturi parliale (se va preciza modalitateu de conslituire).
( I ) In situa{ia in care pA4ile convin prelungirea termenului contractat, pentru orice motiv (inclusiv fo(a
majord), Prestatorul are obliga{ia de a prelungi valabilitatea garan{iei de bun[ execu(ie, in maxim l0
zile de ladata intrdrii in vigoare a actului adilional.
22.2 Prestatorul are obligalia de a constitui garan{ia de bun[ execu{ie in termen de 5 zile lucrdtoare de
la semnarea qi inregistrarea prezentului Contract.

22.3 Achizitorul va elibera garan[ia pentru participare numai dupl ce Prestatorul a lEcut dovada
constituirii garanJiei de buni execulie conform prezentului Contract.
22.4 Achizitorul va putea executa integral sau pa4ial garantia de bund execu[ie, in limita prejudiciului
creat, dacd Prestatorul nu iqi execut6, executd cu intdrziere sau executl necorespunzf,tor obligaliile
asumate prin prezentul contract. Achizitorul va notifica Prestatorului executarea garanliei, preciz6nd
totodat[ obligaliile care nu au fost respectate.
22.5 (1) Garanlia de bund execulie se va elibera Prestatorului conform prevederilor art.4Zalin 3 lit b)
din HG 39512016, respectiv in termen de l4 zile de ls data incheierii procesuluiverbal de receptie la
terminarea lucrarilor executate in baza proieclului respecliv, daco nu a ridicat pona la acea data
pretentii osupra ei, dar nu mai tarziu de 3 ani de la predareo respectivelor documentqtii tehnice, in
cazul in care autoritatea contractanta nu a atribuil in aceasta perioada contractul de lucrori in cauza.

22.6. in situalia in care pe perioada derullrii prezentului Contract este executatd garanlia de bun6execulie pa(ial sau in intregime, Prestatorul este obligat ca in termen de maximum l5 zile de la data
executirii acesteia sd reintregeascd valoarea sa. in situalia neindeplinirii acestei obligalii in interiorul
termenului menlionat anterior Achizitorul are dreptul sdrezilieze prezentul contract ltr5 indeplinirea
11
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vreunei formalitSli, nefiind necesard nicio notificare sau alt[ mdsurd in vederea ingtiinfdrii rezilierii
Contractului pentru motivul men{ionat anterior, nefiind necesarS, de asemenea, nicio incuviinfare sau
intervenlie din partea vreunei instanle judecdtoregti qi/sau arbitrale.

Asigurdri
23.1 (1) Prestatorul are obliga[ia de a incheia conform legislaliei in vigoare, o asigurare de rlspundere
civi16 profesional[, valabila la momentul inceperii prestdrii serviciilor contractate.
(2) Asigurarea se va emite de cltre o agenfie de asigurare autorizatd. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportat[ de c6tre prestator. Nivelul asigurdrii de risc profesional va fi egal cu minimum
l5%o din valoarea C+M prevlzutein devizul general elaborat.
23.

24. Aj ustarea prel

ului contract ului

24.1 Pentru serviciile prestate, plIlile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele specificate in
propunerea financiarE, anex6 la Contract.
24.2 - Actualizdri generate de modificarea prefurilor nu se aplicS.
2

5.

Interdiclia cesiondrii

25.1 Este interzisd cesionarea de cdtre Prestator, in tot sau in parte, a drepturilor qi obligaliilor asumate
prin prezentul contract.

25.2in situalia incdlcdrii acestei interdic[ii Achizitorul are dreptul sdrezilieze prezentul Contract Iir[
indeplinirea vreunei formalit6li, nefiind necesard nicio notificare sau altl mlsurd in vederea in;tiin![rii
rezilierii contractului pentru motivul men!ionat anterior, nefiind necesar5, de asemenea, nicio
incuviin{are sau intervenfie din partea vreunei instan{e judecltore;ti qi/sau arbitrale.
25.3 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garun\iasau orice alte obligalii
asumate prin contract.

25.4 Prin exceplie de la dispozi\iile art.25.l Prestatorul are dreptul de a cesiona creanlele sale ndscute
in temeiul prezentului contract, insd numai cu acordul prealabil, scris al Achizitorului. In cazul cesion[rii
creanlelor lEri acordul prealabil, scris al Achizitorului. dispozifiile art. 25.2 se aplicd in mod
corespunzdtor.
26. Amendamente

indeplinirii contractului, pentru actualizarea
sau completarea documentaliei elaborate de prestator, generate de modificdri legislative apdrute intr-o
perioadd de maximum 3 ani dupd data emiterii Autorizafiei de construire, frrI organizatea unei noi
26.l.Pa1ile contractante au dreptul

de a conveni, pe durata

proceduri, modificarea nesubstanliald a clauzelor contractului, prin act adi[ional.
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26.2ln cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie
publice si pentru indeplinirea cerintelor de calificare a beneficiat de sustinerea unuia sau mai multor
terti, autoritatea contractanta va putea aplica obligatiile care decurg din documentul de sustinere
prezentat in cadrul ofertei, document care se constituie anexa la prezentul contract.
26.3 ln cazul in care survine situatia mentionata lapct.26.2 si tertul sustinator refuza sa isi indeplineasca
obligatiile asumate prin angajamentul de sustinere, contractantul se obliga sa cesioneze catre autoritatea
contractanta toate drepturile care decurg din angajamentul de sustinere, inclusiv pretentiile la daune pe

care contractantul ar putea sa
obligatiilor asumate

le aiba impotriva tertului/tertilor sustinatori pentru

nerespectarea

27. Subcontractanli (dacd este cazul)

2T.lPrestatorul are obligalia, in cazul in care subcontracteazdpdrli din contract, de aincheiacontracte
cu subcontractan{ii desemna(i, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
27.2 (1) Prestatorul are obligafia de aprezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractan{ii desemna(i.
(2) Lista subcontractan(ilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cdt gi contractele incheiate cu acegtia
se constituie in anexe la contract.
27.3 (l) Prestatorul este pe deplin rdspunz[tor fafa de achizitor de modul in care indeplineqte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor f4[ de prestator de modul in care igi indeplinegte partea
sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan{ilor daci acegtia nu igi indeplinesc
partea lor din contract.

27.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant dacd acesta nu gi-a indeplinit pattea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prelul contractului qi va fi notificatl
achizitorului.
27.5 Achizitorul poate, in condiliile legii, efectua plali cdtre subcontractanlii agreali.
28. Forla majord
28.1 Fo(a majord este constatatd de o autoritate competentS.

28.2 Forla majord exonereaz6 pA{ile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toat[ perioada in care aceasta ac[ioneazd.
28.3 indeplinirea Contractului va fi suspendatd in perioada de ac[iune a forfei majore, dar fEra a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pS4ilor pdni la aparilia acesteia.
28.4 Parteacontractantd care invocd fo(a majord are obligatria de a notifica celeilalte p6(i, imediat 9i in
mod complet, producerea acesteia gi de a lua orice misuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecin!elor.
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28.5 Partea contractantd care invoc[ forfa majori are obliga{ia de a notifica celeilalte
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

pi(i

incetarea

28.6Dacd, fo(a majordaclioneazd sau se estimeazd cd va ac(iona o perioadd mai mare de 45 de zile,
oricare dintre p6(i va avea dreptul sd notifice celeilalte pd4i incetarea de plin drept a prezentului
contract, fdrd ca vreuna dintre ele sd poat[ pretinde celeilalte daune-interese.
29. Drepturi de proprietate intelectuald

29.1

in relafia dintre pdr[i, prestatorul igi va pdstra dreptul de autor gi alte drepturi de proprietate

intelectuald asupra documentelor elaborate in faza de intocmire studiu de fezabilitate.

(l)

Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acord6 achizitorului licenfa permanent5,
transferabi16, neexclusiv[ qi scutitd de taxl de redevenlf,, pentru a copia, folosi gi transmite documentele
29.2

elaborate de executant, inclusiv efectuarea gi folosirea modificdrilor acestora.
(2) Aceasta licen{6:
a) se va aplica pe intreaga durat5 de viafa programati sau efectivd (cea mai lungi din cele doul)
a pd(ilor relevante ale lucrdrii;
b) va da dreptul oric[rei persoane care se afl6 in posesia licitd a documentatiei, sd multiplice, sd
foloseascd gi s6 transmit[ documentele prestatorului in scopul detalierii, si dupa caz, a finalizdrii si
modifi cdri i documentatiei ;
(3) Prin semnarea prezentului contract prestatorul infelege sa transmitd achizitorului dreptul de a utiliza
documentaliile realizate in temeiul prezentului contract in relalii cu te(ii, in vederea actualizdrii sau
readaptdrii documentafiilor dacd se constatd schimbdri fa!5 de condiliile iniliale din timpul proiectdrii.
29.3 Documentele prestatorului qi alte documente de proiectare intocmite de executant (sau in numele
acestuia) nu vor fi, fbrl acceptul acestuia, copiate sau transmise de cdtre achizitor (sau in numele
acestuia) unei te4e pd(i pentru a fi utilizate in alte scopuri decdt cele permise de prezentul contract.
3

0.

Solulionareo litigiilor

30.1 Achizitorul gi Prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabilI, prin tratative
directe, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legitur6 cu indeplinirea

Contractului.
30.2 Litigiile gi divergenfele ivite intre plrli in legatur[ cu executarea prezentului Contract in cazul
cdrora pA(ile nu au reugit sd ajungl la o solulie amiabila vor fi deduse judecSrii instantelor competente
de la sediul Achizitorului.
31. Comunicdri

3l.l (l)

Orice comunicare intre pa4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmis[ in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt qi in momentul primirii.

31.2 Comunicdrile intre parfi se pot face qi prin telefon, fax sau e-mail, cu condilia confirmdrii in scris
a

primirii comunicirii.

32. Legeo aplicabild contractului
32.1. Contractul va

fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Prezentul contract s-a incheiat in azi 23.09.2020, in dou6 exemplare cdte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

COMUNA BOBOTA
Primar: MORAVIT MUGUREL

Contabil,
Pop

Vizat CFP,
iela

Intocmit,
Consilier achizitii
Gorgan Daniela

/ry*

Executant,

SC CAUORIA SRL

