CONTRACTE DE SERVICII
de curăţenie la sediile Gărzii Naţionale de Mediu
VI
/ sape/
. 2<a<r
în temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare, a intervenit prezentul contract de servicii,
Articol 1. Părţile
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - Comisariatul General cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii
nr. 78, Bl J2, sector 3, telefon/fax 021/326.89.71, cod fiscal
15378153, cont
- deschis la Trezoreria Sectorului 3, reprezentată prin domnul
Comisar General Florin DIAC ONU, în calitate de achizitor, pe de o parte,
Şi
SC FA B I T O TA L G R U P SR L cu sediul în Bucureşti, strada Cap. Anghelache Ivan nr. 3, bl, M
30, sector 5, telefon 0723/242172, fax 021/3195483, e-mail: office@fabiclean.ro, cod fiscal
R015556234, certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului nr. J40/8902/2003, cont
, deschis la ATCPMB, reprezentată prin doamna Valencia
B IC H IR - A d m in istrato r, în calitate de P restato r, pe de alta parte
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea
prezentului contract de prestări servicii, în unnătoarele condiţii:
Articol 2. Termeni şi definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi şi interpretaţi astfel:
contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru
serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;
servicii - totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac obiectul
prezentului contract;
forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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 nefiînd 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;
conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima
o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să
acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv
în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente,
ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi
experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.
garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către prestator în scopul asigurării
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
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Articol 3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele Ia forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, 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 - Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice
organizaţie având personalitate juridică.
3.4 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Articol 4. Obiectul contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de curăţenie Ia sediile Gărzii Naţionale de Mediu în
perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.1 - Prestatorul se obligă să asigure furnizarea produselor necesare prestării serviciilor conform caietului
de sarcini.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătescă preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
Articol 5 Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform
ofertei financiare, este de 24.318,13 lei/Iuna fara TVA, respectiv 30.154,48 lei/luna cu TVA,
reprezentând 170.226,91 iei fara TVA, respectiv 211.081,36 lei cu TVA inclus pana la 31.12.2015.
5.2 - Preţul va fi plătit pe bază de factură, pentru fiecare lună pentru perioada prevăzută în contract în care
au fost prestate serviciile.
Articol 6 Durata contractului
6.1 - Contractul intra în vigoare începând cu data de 01.06.2015.
6.2 - Durata prezentului contract este 7 luni, respectiv până la 31.12.2015, cu posibilitatea prelungirii
prin act adiţional pana Ia maxim 4 luni.
Articol 7. Executarea contractului
7.1 - Data începerii executării contractului este momentul primirii ordinului de începere de
prestator.
7.2 - Garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din preţul contractului,
respectiv 17.022,69 lei se va constui anexă la prezentul contract.
Articol 8. Documentele contractului
8.1 - Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în
ordinea enumerării, următoarele anexe:
a) Caietul de sarcini - anexa nr. 1;
b) Propunerea tehnica şi propunerea financiară - anexa nr. 2;
c) Garanţia de bună execuţie. - anexa nr. 3;
d) Lista persoanelor implicate în derularea şi implementarea contractului. - anexa nr. 4;
e) Proces verbal de recepţie - anexa nr.5;
8.2 - Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilită la art.8.1.
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Articol 9. Obligaţiile Prestatorului
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în caietul de
sarcini şi propunerea tehnică, anexă la prezentul contract.
9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului
convenit.
9.3 - Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
9.4 - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în prezentul contract sau
se poate deduce în mod rezonabil din contract.
9.5 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.6 - Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse Ia dispoziţie referitoare la
prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al
prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la
necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine
achizitorului.
9.7 - Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea
prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale
faţă de achizitor conform prezentului contract.
9.8 - Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii
şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la
libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea
discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii copiilor.
9.9 - Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania şi se
va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi
salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul
va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale
prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv
conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
9.10 - Numai după semnarea de ambele părţi a proces ului-verbal de recepţie a serviciilor şi produselor,
prestatorul va comunica achizitorului factura aferentă serviciilor prestate pentru luna anterioară.
Articol 10. Conflictul de Interese
10.1 - Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea
compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea în mod
special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie
ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul
executării Contractului trebuie notificat în scris în termen de maxim 3 zile de la apariţia acestuia.
10.2 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate
solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera
un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în maxim 3 zile şi fără vreo compensaţie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii
din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.
10.3 - Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. In cazul în care
Prestatorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de
plin drept şi cu efect imediat a Contractului.
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Articol 11. Despăgubiri
11.1 - Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenţii şi salariaţii
acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor injustiţie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate
din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractanţilor săi, personalului salariat ori
contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv împotriva oricărei încălcări a
prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de
proprietate intelectuală precum dreptul de autor.
11.2 - Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură,
aferente, în situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul Contract, cu
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
11.3 - Prestatorul nu va răspunde pentru orice acţiuni, plângeri, pierderi şi pagube ocazionate de:
a) omisiunea Achizitorului de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a oricărui act,
decizie sau recomandare din partea Prestatorului;
b) solicitarea achizitorului de a implementa o decizie ori recomandare cu care prestatorul nu este de
acord sau cu privire la care îşi exprimă serioase rezerve;
c) executarea necorespunzătoare a instrucţiunilor prestatorului de către agenţi, salariaţi ori consultanţi
independenţi ai achizitorului, cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie rezultatul
indicaţiilor exprese ale Achizitorului, caz în care prevederile subparagrafului a) se vor aplica.
Articol 12. Asigurări medicale şi securitatea muncii
12.1 - Prestatorul este răspunzător în mod exclusiv de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în legislaţia în
vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
12.2 - Pe perioada executării Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia asigurare medicală, pentru
sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii.
Achizitorul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale Prestatorului
ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu.
Articol 13. Personalul şi echipamentul
13.1 - Prestatorul trebuie să informeze Achizitorul cu privire la întreg personalul pe care intenţionează să1 utilizeze pentru implementarea Contractului, conform caietului de sarcini şi a propunerii tehnice.
Achizitorul îşi rezervă dreptul să respingă personalul ales de către Prestator, justificat şi motivat.
13.2 - Prestatorul:
a)
b)

va înainta Achizitorului în termen de 3 zile de la data semnării Contractului de Servicii de către
părţi, programul propus pentru mobilizarea personalului;
Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat
ori contractat echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor
acestuia.

Articol 14. înlocuirea personalului
14.1 - Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al
Achizitorului. Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea în următoarele situaţii:
a)

în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;

b)

dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul Prestatorului (ex. demisia, etc.).
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14.2 - Pe parcursul derulării executării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate,
Achizitorul poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu îşi
îndeplineşte sarcinile din Contract
14.3 - în cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să deţină cel puţin
aceeaşi experienţă şi calificare, iar remuneraţia ce va fi plătită înlocuitorului nu poate fi mai mare decât
remuneraţia acordată membrului personalului care a fost înlocuit. în cazul în care Prestatorul nu este în
măsură să furnizeze un înlocuitor cu aceeaşi experienţă şi/sau calificare, Achizitorul poate, fie să decidă
încetarea Contractului de Servicii în conformitate cu art.26.2 din contract, dacă executarea
corespunzătoare a acestuia este pusă în pericol, fie, dacă consideră că nu se impune încetarea Contractului
de Servicii, să accepte înlocuitorul, cu condiţia ca sumele plătite acestuia din urmă să fie renegociate
astfel încât să reflecte un nivel de remuneraţie corespunzător.
14.3 - Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului.
Articol 15. Obligaţiile achizitorului
15.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit, potrivit art. 4 din
prezentul Contract de servicii.
15.2 - Achizitorul se obligă să plătescă preţui prevăzut în prezentul contract numai baza facturii
comunicate de către prestator.
15.3 - Factura aferentă pentru fiecare lună calendaristică în care au fost prestate serviciile va fi emisă pe
baza procesului verbal semnat şi ştampilat de ambele părţi, care atestă îndeplinirea calitativă şi cantitativă
a serviciilor şi produselor, pentru luna respectivă.
15.4 - Achizitorul se obligă să plătească preţul în termen de 30 de zile de la primirea facturii conform
art.15.2 şi 15.3.
15.5 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
15.5 - 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. Aceste documente vor fi returnate
Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.
Articol. 16. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
16.1 - în cazul în care din vina sa exclusivă prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,036% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
16.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci furnizorul îi poate solicita plata, cu titlu de penalităţi, a unei sume echivalentă cu
0,036% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
16.3 - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului
contract.
16.4 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 16.1 şi 16.2, în
completare, părţile datorează daune - interese în condiţiile dreptului comun.
Articol 17. Garanţia de bună execuţie a contractului
17.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din
valoarea contractului fara TVA, pentru perioada derulării contractului emisă în condiţiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări, in termen de maxim 5 zile lucratoare, de la data semnării
contractului de către ambele parti, sub sancţiunea anularii acestuia.
17.2.- Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
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17.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au
fost respectate.
17.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii
de către prestator a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată
pretenţii asupra ei.

Articol 18 Execuţia contractului de prestări servicii
18.1 - Prestatorul este responsabil de întreţinerea, conservarea, asigurarea mijloacelor de prestare puse la
dispoziţie şi utilizate de către personalul nominalizat în execuţia contractului Acestea nu pot fi utilizate
decât în scopul executării contractului încheiat între părţi. în acest scop, prestatorul:
•A va ţine permanent un inventar al acestor mijloace;
•f va aplica pe aceste mijloace dispozitive care să permită identificarea proprietarului;
18.2 - In situaţia în care mijloacele de prestare puse la dispoziţia prestatorului se deteriorează, se distrug
sau se pierd, prestatorul este obligat să le remedieze sau după caz, să le înlocuiască cu cele iniţiale la
valoarea contabilă înregistrată la data distrugerii sau a pierderii, după caz.
18.3 - La sfârşitul perioadei de execuţie sau după rezilierea contractului şi/sau după caz, la termenul fixat
prin contract, mijloacele de prestare puse la dispoziţie de achizitor se vor restitui achizitorului.
18.4 - în cazul în care prestatorul nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract, achizitorul
poate suspenda plăţile datorate acestuia în limita prejudiciului estimat până la îndeplinirea obligaţiilor ce-i
revin.
Articol 19. Locul de execuţie
19.1- Prestatorul va pune la dispoziţie achizitorului informaţiile necesare cu privire la locurile de execuţie
a prestaţiilor. Accesul în locurile de prestare este rezervat numai reprezentanţilor achizitorului. Persoanele
nominalizate vor beneficia de acces liber numai în locul de execuţie a prestaţiilor ce fac obiectul
contractului, respectând instrucţiunile referitoare la securitatea locaţiei.
19.2 - Prestatorul va executa obligaţiile ce fac obiectul prezentului contract, în mod corespunzător la
sediile prevăzute în Caietul de sarcini şi în condiţiile specificate pentru fiecare locaţie.
Articol 20. încetarea executării prestaţiilor
20.1 - Atunci când prestaţiile pot fî împărţite în mai multe piese tehnice cu executare distinctă, achizitorul
poate decide la sfârşitul fiecăreia dintre aceste părţi, fie din proprie iniţiativă fie la solicitarea
prestatorului, să nu continue executarea prestaţiilor dacă sunt îndeplinite următoarele două condiţii:
a) documentele particulare ale contractului prevăd în mod explicit această posibilitate;
b) fiecare dintre piesele tehnice este clar identificată şi este însoţită de un preţ.
20.2 - Refuzul de executării contractului sau încetarea intempestivă a prestării serviciilor dau dreptul
achizitorului să rezilieze în mod unilateral şi de plin drept prezentul contract.
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Articol 21. Zilele şi orele lucrătoare
21.1 - Zilele şi orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Prestatorului
vor fi stabilite în baza legilor, reglementărilor şi uzanţelor specifice din România şi în acord cu cerinţele
Serviciilor şi cu aprobarea prealabilă a achizitorului.
Articol 22. Recepţie şi verificări
22.1 - 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.
22.2 - Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi ora
stabilită pentru verificare.
22.3 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
22.4 - Achizitorul va recepţiona serviciile şi produsele prevăzute în Caietul de sarcini lunar, îndeplinirea
corespunzătoare a obligaţiilor prestatorului va fi atestată de Procesul-verbal de recepţie (anexa nr.5 la
prezentul contract).
22.5 - Achizitorul va refuza semnarea Procesului-verbal de recepţie în situaţia în care serviciile şi produse
nu au fost prestate/predate în mod corespunzător, calitativ şi cantitativ conform Caietului de sarcini.
22.6 - în situaţia prevăzută la art. 22.5, Achizitorul va comunica Prestatorului printr-un raport, toate
observaţiile cu privire Ia executarea necorespunzătoare.
22.7 - Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 5 zile de la data luării la
cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 22.6.
22.8 - încălcarea termenului de 5 zile pentru remedierea deficienţelor (art.22.7) dă dreptul achizitorului
de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună-execuţie în limita penalităţilor şi a oricăror altor prejudicii
cauzate.
22.9 - Procesul - verbal de recepţie a serviciilor prestate poate fi semnat de către achizitor, sub rezerva
remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate, menţiune ce va fi făcută în procesul-verbal.
Articol 23. Ajustarea preţului contractului
23.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la prezentul contract.
23.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
Articol 24. Cesiunea
24.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.
24.2 - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor prestate, în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
24.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni valabile şi numai în
situaţia în care nu au fost ocazionate penalităţi care să depăşească valoarea garanţiei de bună-execuţie.
Articol 25. începere, finalizare, întârzieri, sistare
25.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de începere a contractului.
25.2 - în cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
25.2 - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
25.3 - în cazul în care:
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i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
25.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
25.5 - întârzierea în executarea contractului de prestator nu va da dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi dacă cel din urmă este de acord cu prelungirea termenului de executare prin act adiţional şi va
prevedea în mod expres, în actul adiţional, faptul că penalităţile nu vor fi datorate pentru perioada în
respectivă.
Articol 26 încetarea contractului pentru neexecutare culpabila
26.1 Executarea necorespunzatoare in mod repetat de către Prestator da dreptul achizitorului sa notifice
încetarea prezentului contract fara alte formalităţi.
26.2 încetarea contractului ca efect al executării necorespunzatoare se poate face de către Achizitor, de
plin drept, doar in baza notificaficarii Prestatorului, si in cazul neremedierii in termenele prevăzute in
prezentul contract a neregulilor constatate si aduse la cunoştinţa Prestatorului.
Articol 27 Forţa majoră
21A - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
27.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
27.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
27.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
27.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
27.6 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din părţi
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data
semnării Contractului de servicii de către părţi.
27.7 - Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în
măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract de
servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. în mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă
pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare,
dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul
forţei majore.
27.8 - Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta
îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata estimată şi
efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. în lipsa unor instrucţiuni scrise contrare, Prestatorul va
continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului de servicii în măsura în care acest lucru este
posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor
sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace
alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens.
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Articol 28 Soluţionarea litigiilor
28.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
28.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială îşi are sediul achizitorul.
Articol 29 Limba care guvernează contractul
29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
Articol 30. Comunicări
30.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă
în scris.
30.2 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
30.3 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
Articol 31. Legea aplicabilă contractului
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
31.2 - Părţile au înţeles să încheie azi*QQ&.fo.U prezentul contract în 2 exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte.
Articol 32. Dispoziţii finale
32.1.- Urmărirea derulării prezentului contract se face:
- din partea achizitorului, de domnul Eduard Heffner, referent, Direcţia Economică si Achiziţii Publice;
din . nartea

nrestatorului,

ACHIZITOR.

de

către

h/A................................,

PRESTATOR,

P SRL
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