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R o m a n i a
Judetul Maramures
O r a s u l  S e i n i

Str. P-ta Unirii, nr. 16, cod 435400
E-mail : primariaseini@yahoo.com

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr.10404/06.10.2020

Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a HG nr. 395/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice cu modificarile si completarile ulterioare,

Art. 1. Părţile contractante:

1.1. Autoritatea Contractanta : ORASUL SEINI, adresa Seini, P-ta Unirii nr 16, cod fiscal
3627765 Judeţul Maramures, telefon /fax : 0262 491090/491000, reprezentata prin Tulbure
Gabriela Florica, funcţia primar, in calitate de achizitor, pe de o parte
Si
1.2. S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L. adresa sediu Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, judetul
Maramures, tel/fax 0362/404908/0362404917, numar de inmatriculare J24/1705/2004, cod
fiscal RO 16927071, cont RO02TREZ4365069XXX003887 deschis la Trezoreria Baia Mare,
reprezentat prin Florut Florin Dan, avand functia de director general, in calitate de
prestator, pe de alta parte.

2. Definiţii

2.1. În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.
b. achizitor şi  prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. caietul de sarcini – descrierea obiectivă a produselor, serviciilor sau lucrărilor necesare
autorităţii contractante. Conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice.
g. zi - zi calendaristică;
h. an - 365 de zile.
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3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare faza DALI, pentru obiectivul cu
titlul ‘’Cresterea capacitatii de transport ecologic, in orasul Seini’’

Cod SICAP: DA26495445/05.10.2020.

Cod CPV 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport
(Rev.2)

5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor
este de 130000 lei + TVA.

6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de max. 10 luni, de la data semnarii contractului,
defalcată astfel:
-predarea documentației se va face în max. 5 luni de la data semnarii contractului
-în următoarele 5 luni se vor face adaptări ale documentației la cerințele ghidului de finanțare
sau ale altor prevederi aplicabile.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe la data semnării lui de ambele părţi.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt:
a) referatul de necesitate nr.10106/30.09.2020;
b) oferta nr.9841/23.09.2020;
c) achizitia directa online din catalogul electronic SICAP DA26495445/05.10.2020.

9.  Obligatiile principale ale prestatorului

9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate
în ofertă .
9.3. Prestatorul se obligă, ca după apariția ghidului de finanțare sau legi / normative /
prevederi aplicabile, să adapteze documentația la cerințele menționate.
9.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), şi

ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente.
9.4. Drepturi de proprietate intelectuală.
Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiei care face obiectul
prezentului contract se transmit beneficiarului odată cu predarea documentaţiei.

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare îndeplinirii
contractului.
10.2. Achizitorul se obligă să plătească către prestator preţul convenit în prezentul contract
pentru serviciile prestate în termenele prevăzute.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea contractului

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea serviciilor rămase, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu
modificările şi completările ulterioare.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi,
pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2^1 din
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art.
1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat. cu modificările şi
completările ulterioare.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru furnizor.
11.5 - În toate cazurile, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului

12.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului

13.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
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14. Recepţie şi verificări

14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor.
14.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
14.3. În cazul existenţei unor obiecţii din partea achizitorului, acestea vor fi comunicate în
scris prestatorului în termen de 5 zile de la prezentarea raportului.
14.4. Prestatorul se va conforma cerinţelor exprimate de achizitor în termen de cel mult 3 zile
de la notificare.

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

15.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la termenul comunicat de către
achizitor.
15.2. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de execuţie, trebuie finalizate în
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
15.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, executantul nu respectă graficul de execuţie,
prestatorul are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate prin contract se face cu acordul parţilor, prin act
adiţional.
15.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.

16. Încetarea contractului

16.1-Prezentul contract încetează de plin drept, fără punerea în întârziere şi fără a mai fi
necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti sau tribunal arbitral, în cazul în care una dintre
părţi:
a)- nu îşi execută una dintre obligaţiile contractuale;
b)- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare
înainte de începerea executării prezentului contract;
c)- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul
celeilalte părţi;
d)-în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-
a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
16.2-Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părţi, cu cel puțin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează sa-şi producă
efectele.
16.3-Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.
16.4-Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a
cauzat încetarea contractului.

17. Rezilierea contractului

17.1-Nerespectarea de către executant, din culpa sa exclusivă, a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, dă dreptul beneficiarului de a rezilia contractul şi de a pretinde plata de
daune-interese, al căror cuantum se va stabili în conformitate cu prevederile Codului de
procedură fiscală.
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17.2-Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea
notificării scrise de către beneficiar, dacă executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate în
acest termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul contract constituie titlu
executoriu.
17.3-Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, în cel mult
30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
17.4-Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

18. Documente şi modalităţi de plată

18.1. Suma aferentă serviciilor prestate se va achita pe baza documentelor justificative în
termen de maxim 60 de zile de la emiterea facturii de catre prestator.

19. Ajustarea preţului contractului

19.1. Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează.

20. Garanţia de bună execuţie a contractului

20.1. Nu este cazul.

21. Amendamente

21.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.

22. Subcontractanţi

22.1. Prestatorul are obligaţia de a un subcontracta părţi din contract fără să obţină, în
prealabil, acordul scris al achizitorului.

23. Forţa majoră

23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
23.4. Partea contractanta care invoca 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 limitarii consecinţelor.
23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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24. Soluţionarea litigiilor

24.1. Achizitorul şi  prestatorul vor face 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.
24.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi
prestatorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

25. Limba care guvernează contractul

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
25.2. Rapoartele şi alte documente solicitate se vor redacta în limba română.

26. Comunicări

26.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice
înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui.

Părţile au convenit să încheie prezentul contract azi 06.10.2020.

Beneficiar,                                                                                               Prestator,
Orasul Seini                                                                          S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L
Primar, Director general
ec.Tulbure Gabriela Florica                                                             Florut Florin Dan

Secretar general,
Danci Gabriela


