
CONTRACT DE SERVICII
Nr.32282/ 19.02.2020

1. Pdrlil^e contractunte
In temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice cu modificdrile qi complet6rile

ulterioare, unnare a referatului nr. 104388111.12.201-9, aparfindnd Serviciului G";p;il;
comunal5, s-a incheiat prezentul contract de achizilie publicd di servicii,

lntre

MUNICIPruL SLOB'OZIA' cu sediul in Municipiul Slobozia, Strada Episcopiei nr.l,
cod poqtal 920023,Judeful Ialomita, cuI 4365352, tel: oiqlnz1401, fax: 0243-21ztqg, e-mail:
-officg@municipiulslobozia.ro, cont nr. Ro 73 TREZ 39124510220xxxxx deschis IaTrezoreia
Municipiului Slobozia, reprezentatd prin domnul Adrian Nicolae MOCIONru, av6nd funcfia de
Primar, in calitate de Achizitor, pe de o parte

s,

Asocierea S.C. Electromagnetica S.A. - S.C. Trodonic S.R.L.- lider de asociere, cu
sediul social in Bucuresti, Calea Rahovei, nr.266- 268, sectorul 5, cod pogtal 050912, telefon:021'4042.185, fax: 02I.4042.15I, adresd email: mihai.stoicapelectromagnetica.ro,
www'electomagnetica.ro. numdr de inregistrarcla O.R.C. I40llgllggl, C.I.F: RO41411g qi cont -
cod IBAN: RO61TR827005069XXX000522, deschis la DTCPMEI, reprezentatd prin clirector
executiv stoica Mihail, in calitate de prestator, pe de altd parte.

2. lefiniyii
2,1. - rn prezentul contract urmrtorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contract - prezentul contract qi toate anexele sale;
b' achizitor gi prestator - pdrlile contractante, aqa cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. preful contractului - preful pldtibil prestatorului de c[tre beneficiar, in baza

contractului, pentru indeplinirea integralS qi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin
contract;

d. servicii - activitdtile a cdror prestare face obiectul contractului;
et forfa majori - (art.1351 Cod Civil, alin.2) For,tamajord este orice eveniment extem

imprevizibil, absolut invincibil 9i inevitabil;
f. oferti - actul juridic prin care operatorul economic igi manifestd voinla de a se angqa

din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publicd; oferta cuprinde proprnJr"u
financiar[ si propunerea tehnicd, precum qi alte documen[ stabilite prin docum entaliade atribuire.

g. caiet de sarcini - contine in mod obligatoriu specificapii tehnice, Speciircaliile tehnice
reprezintd, cerinfe, prescripfii, caracteristici de naturd tehnita, ce permit fiecdrei lucriri sau seruiciu
sd fie descrisd in mod obiectiv astfel incdt sI corespundd necesitdlii autoritdlii contractante.
Sp-ecificaliile tehnice definesc, dupd, caz si fbrd a se lirnita la ceie ce umeazd, caracteristici
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performant5, cerinte privind impactul asupra mediului
inconjurdtor, siguranfa in exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluii, teste si metode de
testare, ambalare, etichetare, marcare si instrucfiuni de utilizare a produsul.ri,t"hrrologii si metode
de producfie, precutn si sisteme de asigurare a'calitdlii si conditii pentru certificarea ionformit6lii
cu standarde relevante sau altele asemenea.

h. propunerea tehnici - parte a ofertei elaboratd pebazacerintelor din caietul de sarcini



g. propunerea financiari - parte a ofertei ce cuprinde informaliile cu privire la pre!,
alte condilii finarrciare si comerciale corespunzdtoare satisfacerii cerintelor iolicitate prin
documentalia de atribuire;

i. durata contractului - limitele de timp in care contractul produce efecte juridice fde la
data incheierii p6nd la receptia finaldl;

j. obiectul contractului - prestarea qi finalizarea serviciilor definite in caietul de sarcini
l, zi - zi calendaristicd; lund-lund calendaristicd, an - 365 de ziIe.

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd" zile calendaristice dac6 nu se
specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectulcontractului

4.1. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile avdnd ca obiect ,,servicii de intocmire audit al
sistemului de ilulninat public, D.A.L.I. pentru modernizarea qi extinderea iluminatului
public in Municipiul Slobozia qi reactualizarea documentafiei de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public", cu respectarea tuturor condiliilor impuse prin Caietul de sarcini
gi a legislafiei in domeniu, in perioada convenit[ qi in conformitate cu obliga]iile asumate prin
prezentul contract.
4.2. Activitatea prestatorului de servicii constd in intocmirea urmdtoarelor documentalii tehnice:

a. Auditul energetic qi luminotehnic al sistemului de iluminat public din Municipiul Slobozia;
b. Documentafie de avizarc a Lucrdrilor de Intervenfii (D.A.L.I.) privind lucrdrile de modemizare

qi extindere a sistemului de iluminat public din Municipiui Slobozia (se vor propune minim
doud scenarii pentru lucrdrile de modernizare qi extindere);

c. Reactualizarea studiului de oporfunitate pentru fundamentarea deciziei de delegare a serviciului
public de iluminat al Municipiului Slobozia qi reactualizarea documentaliei pentru scoaterea la
licitalie a serviciului inclusiv Regulamentul serviciului, funclie d.e rem,ltatele auditului si
D.A.L.I.

5. Prelul contractulai
5.1. Valoarea contractului pldtibild prestatorului este de 47.769,00 tei firi T.V.A., la care se
adaugd T.V.A in sumd de 9.076,11 lei, calculatd in conditiile legii.
Preful contractului este defalcat astfel:
a. Auditul energetic qi luminotehnic al sistemului de iluminat public: 9.553,80 lei fir[ T.V.A, la
care se adaugd T.V.A. in valoare de 1.815,22. lei.
b. elaborare Documentalie de avizare a Lucrdrilor de Intervenlii (D.A.L.I.): 33.438,30 lei fir6
T.V.A, la care se adaugd T.V.A. in valoare de 6.353,28 lei.
c. Reactualizarea studiului de oportunitate gi reactualizarea documentaliei pentru scoaterea la
licitalie a serviciului: 4,776190 lei fErd T.V.A, la care se adaugd T.V.A. in valoare de 907061 lei.
Valoarea contractului frrd TVA va sta la baza calculului penalitdfilor prevdzute la art,10.1 ,10.2 qi
10.4, din prezentul contract.
5.2. Preful este ferm gi nu se poate modifica pe toatd perioada contractului.

6, Durata ;i executarea contractului
6.1. Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii de cdtre ambele pdrfi gi produce efecte
pdndla indeplinirea tuturor obligafiilor de c[tre ambele pdrfi contractante.
6.2, Termenul de execufie - termenul de elaborare a documentaliilor care fac obiectul
prezentului contract este de 180 de zile de Ia dataprevdnttd,in ordinul de incepere pentru prestarea
serviciilor.

2



g. propunerea financiari - parte a ofertei ce cuprinde informaliile cu privire |a pre!,
alte condilii financiare si comerciale corespunz[toare satisfacerii cerinfelor solicitate prin
documentalia de atribuire;

i. durata contractului - limitele de timp in care contractul produce efecte juridice [de la
data incheierii pdnd la recepfia finaldl;

j. obiectul contractului - prestarea qi finalizarea serviciilor definite in caietul de sarcini
l. zi- zi calendaristicd; lund-lund calendaristic[, an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. In prezenful contract, cu exceptia unei prevederi conffare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi ori "zile" sau orice referire la zile reprezintl, zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectulcontractului

4.1. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile avdnd ca obiect ,,servicii de intocmire audit al
sistemului de iluminat public, D.A.LJ. pentru modernizarea gi extinderea iluminatului
public in Municipiul Slobozia gi reactualizarea documentafiei de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public", cu respectarea tuturor condiliilor impuse prin Caietul de sarcini
qi a legislaliei in domeniu, in perioada convenitd gi in conformitate cu obligatiile asumate prin ^
prezentul contact.
4.2, Activttatea prestatorului de servicii constd in intocmirea urmdtoarelor documentalii tehnice:

a. Auditul energetic qi luminotehnic al sistemului de iluminat public din Municipiul Slobozia;
b. Documentafie de avizare a Lucrdrilor de Intervenlii (D.A.L.I.) privind lucrdrile de modernizare

qi extindere a sistemului de iluminat public din Municipiul Slobozia (se vor propune minim
doud scenarii pentru lucrdrile de modernizare qi extindere);

c. Reactualizarca studiului de oporlunitate pentru fundamentnea decrziei de delegare a serviciului
public de iluminat al Municipiului Slobozia qi reactualizarea documentafiei pentru scoaterea la
licitalie a serviciului inclusiv Regulamentul serviciului, functie de rezultatele auditului qi

D.A.L.I.

5. Prelul contractului
5.1. Valoarea contractului pldtibild prestatorului este de 47,769100 lei firi T.V.A., la care se
adaugd" T.V.A in sumi de 9.076,11 lei, calculatd in condiliile legii.
Preful contractului este defalcat astfel:
a. Auditul energetic qi luminotehnic al sistemului de iluminat public: 9.553,80 lei fErd T.V.A, la ^'
care se adaugd T.V.A. in valoare de 1.815,22. lei.
b. elaborare Documentalie de avizare a Lucr[rilor de Intervenlii (D.A.L.I.): 33.438130 iei fdrd
T.V.A, 7a carc se adaug[ T.V.A. in valoare de 6.353,28 lei.
c. Reactualizarea studiului de oporlunitate gi reactualizarea documentaliei pentru scoaterea la
licitalie a serviciului: 4.776,90 lei fdrd T.V.A, la care se adaugi T.V.A. in valoare de 907061 lei.
Valoarea contractului frrd, TVA va sta la baza calculului penalitdlilor prevdnfie la art.10.1 ,10.2 gi
10.4, din prezentul conhact.
5.2. Prefui este ferm gi nu se poate modifica pe toatd perioada contractului.

6. Durata Ei executarea contractului
6.1, Prezenful contract intrd in vigoare 7a data semndrii de citre ambele parfi 9i produce efecte
pdndla indeplinirea tuturor obligafiilor de cdtre ambele pdrfi contractante.
6.2. Termenul de execulie - termenui de elaborare a documentafiilor care fac obiectul
prezentului contract este de 180 de zile dela dataprevdztrtd.in ordinul de incepere pentru prestarea
serviciilor.
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7, Documentele contractului
7.1. Documentele contracfului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificdrile Si/sau mdsurile de remediere aduse pdnd la depunerect
ofertelor ce privesc aspectele tehnice qifinanciare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard, inclusiv clarificdrile din
perioada de evaluare;
c)garanfia de bund execufie;
d) graficul de indeplinire a contractului;
e) graficul de pldli;
fl angaiqmentul ferm de suslinere din partea unui ter!, dacd este cazul;
g) acordul de asociere, dacd este cazul;
h) contractele cu subcontractanlii, in mdsura in care in contractul de achizilie publicd/acordul-
cadru este reglementat un mecanism de efectuare a pldlilor directe ccitre subcontractanti;
i) acte adisionale, dacd este cazul.
7,2, in cazul in care, pe parcursul executdrii contractulu i de achizifie publicl, se cons tatd cd
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinlelor prevdzute ?n
caietul de sarcini, prevaleazd.prevederile caietului de sarcini.

8, Obligayiileprestatorului
8'1. Prestatorul se obligd sd solicite achizitorului, in scris, toate documentele qi informafiile
necesare prestdrii serviciilor av6nd ca obiect ,oservicii de intocmire audit al sistemului deiluminat publico D.AL.I. pentru modernizarea ;i extinderea iluminatului public in
Municipiul Slobozia qi reactuabzarea documentatiei de delegare a gestiunii serviciului de
iluminat publict'. o - -- o--

8'2' a) Prestatorul se obligd sd presteze serviciile in conformitate cu normele legale in vigoare la
standardele gi/sau performanlele prezentate in caietul de sarcini, anexd la contract, de asemenea,
prestatorul va apbca/respecta qi eventualele acte normative gi prescriplii tehnice aplicabile, care
intrd in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului;
b) In cazul in care, in utma recepliei cantitative ;i calitative, se constatd deficienle sau neclaritdli
in cadrul documentaliilor predate, prestatorul are obligalia de a rectific,a frr1, costuri suplimentare,
in termen de 10 zile lucritoare de la solicitarea scrisd a achizitorului; in urma verificdrii de cdtre
achrzitor a documentafiilor, aceastea se returneazd, prestatorului pentru rernedierea deficienfel; i,
situatia in care rcfacerea documentaliilor a re )ltat din cuipa prestatorului, dupd expirarea
termenului de 10 zile lucrltoare de la solicitarea scrisd a u"iiritorului pentru rectificarea
documentaliilor, in cazul in care prestatorul nu se incadreazd in termenuf specificat pentru
refacerea documentaliilor, achizitorul are dreptul sa perceapd penalit[f i d,e intdrziere conform art.
10 pct. 10.1.
c)La finalizarea activitdtii de audit se vor stabili obiectele pentru ?ntocmire D.A.L.I., cu devize pe
obiect, aga cum vor fi identificate de achizitor (cartiere, strizi, zone).
d) documenta[ia de avizare a lucririlor de intervenlie (D.A.L.I.) trebuie sa respecte prevederile
Hotdrarii rv. 907 /2016, cu modificdrile qi completdriie ulterioare; La finali zareau.tiuitalii de audit
se vor stabili obiectele pentru intocmirea D.A.L.I., cu evize pe obiect, aqa cum vor fi identificate
de cdtre achizitor.
e) Orice document/documentalielformular necesar de intocmit, pentru/sau in legdfurd cu realizarca
obiectului contractului, va fi intocmit de cdtre prestator, cu acceptul qi in numele beneficiarului
iar costurile aferente acestor activitdfi se considerd a fi incluse in oferta prestatorului.
8.3. Prestatorul se obligd sd predea documentaliile elaborate, dupd "r- ,rr-.uzd: ?n3 exemplare
originale in format hdrtie, cu redactare in limba rom6nd ;i I exemplar pe suport magnetic
(cd/memory stick), in volume distincte.
Predarea se efectueazd, de cdtre reprezentanlii de specialitate ai fiecarei pdrli contractante, pebaza
de proces - verbal de predare - primire, inregistrat la ambele pd4i contr aclante. Ulterior se vor
]erifi! documentatiile de cdtre comisia de recepjie ;i se va intocmi procesul-verbal de receplie
frtd obiecliuni semnat de ambele pd4i coniiactante, in condiliile in care reprezentan-1ii
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achizitorului constatd cd au fost respectate obligaliile prestatorului qi termenele stabilite, conform
caietului de sarcini.
8.4. (i) Prestatorul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
- reclamafii gi acliuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectual6
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.) gi
- daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli aferente de orice naturdaferente, cu exceptia situaliei in
care o astfel de incSlcare rezaltl, din culpa achizitorului.

(2) Desp[gubirile precizate mai sus se datoreazd doar dac[ sunt produse din culpa prestatorului
gi se referd doar la acest contract.
8.5. Prestatorul se obliga sd asigure asistenfd achizitorului qi sd rdspundl la solicitdrile de
clarificdri, daca este cantl, formulate de ofertanti in timpul perioadei de evaluare a ofertelor pentru
delegarea serviciului de iluminat.
8.6. Toatd documentalia aferentd, elaboratd sub orice formd este qi va ramAne proprietatea
achizitorului in timpul Ei dupd frnalizarca activitdlilor prevdzute in prezentul contract. Prestatorul
nu poate folosi sau dispune de aceast[ documentalie frrdun acord scris al achizitorului.
8.7. Prestatorul se oblig[ sd predea antemasurdtorile pe categorii de lucrdri qi pe obiecte, se vor
elabora listele de cantitdli de lucrdri aferente obiectivului cu incadrarea categoriilor de lucrdri in
articole de deviz conform indicatorului de deviz aflat in vigoare. Se vor elabora extrasele de
materiale, manoperii, utilaje qi transport necesare.
8.8.De asemenea, dacd prestatorul constatd cd sunt neconcordanle sau alte neconformitdli in
documentaliile deja aprobate care necesitd a fi reactualizate cu noile date ce rezultd in urma
documentafiilor tehnice intocmite, acestea vor fi reftcute corespunzdtor qi transmse autoritdlii
contractante.
8.9. Receptia finald a documentaliilor elaborate o reprezintd aprobarea acestora de cdtre Consiliul
Local al Municipiutui Slobozia.
8.10. In situalia in care, dup[ aprobarea documentafiilor de cdtre Consiiiul Local al Municipiului
Slobozia apar situalii care conduc la necesitatea modificdrii/completlrii documentafiilor elaborate,
prestatorul va efectua aceste modificdri la solicitarea achizitorului, fdrd plata suplimentard.
8.11. Prestatorul vaprezenta qi susfine scenariile (solufiile propuse) reprezentanlilor autorizalt ai
autoritdlii contractante, iar receplia documentaliei se va efectua dupd acceptarea soluliei de cdtre
achizitor.
8.12. Prestatorul are obiigafia de a susline documentalia elaboratl,infala comisiilor de specialitate,
la solicitarea achizitorului ;

8.13. Prestatorul va fi prezent gi va susline documentalia eiaboratd qi in qedinla Consiliului Local
al Municipiului Slobozia, ?n care se va prezenta spre aprobare documentaliile care fac obiectul
prezentului contract;
8.14. Prestatorul iqi va asuma rdspunderea pentru soluliile proiectate, pentru estimarea cantitdlilor
de lucrdri qi incadrdrile in categoriile de lucrdri, precum gi pentru valorile estimate ale investifiei,
tar in cazul respingerii de cdtre comisiile de avizarc ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia
a documentaliei elaborate, va reface documentalia respinsd cu incadrarea in obseryaliile aduse de
cdtre comisiile de avizarc ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
8.15. Termenul de rezolvare a tuturor observafiilor Comisiei de avizare a Consiliului Local al
Municipiului Slobozia este de 10 zile lucritoare de la data suslinerii documentaliei de c[tre
prestator in fala acestei comisii;
8.16. Presatorul va asigura alocarea de resurse umane cu inalta calificare, familiairzate cu sarcinile
primite si va asigura in permanenta disponibilitatea resurselor corespunzatoare.
8.17. Prestatonrl va asigura un nivel maxim de transparenta, va lansa din timp atentionari catre
achizitor asupra odcarui element care poate sa puna in pericol indeplinirea la timp si
corespunzatoare a unei activitati sau a unui document al proiectului.
8.18. Prestatorul va asigura transmiterea la timp, corect[ qi completd a documentelor ;i
informaliilor, permilAnd pdrfii destinatare un timp suficient sd raspundd Ei sd ia mdsuri pe baza
informaliilor primite. Ofertantul va fi)rrriza livrabilele intr-un fbrmat agreat anterior cu achizitorul,
in care informaliile lLrnizate sd fie complete, precise, clare, exacte qi fErd ambiguit[]i, cu atenlie la
detalii.
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achizitorului constatd ci au fost respectate obligaliile prestatorului gi termenele stabilite, conform
caietului de sarcini.
8.4. (1) Prestatorul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
- reclamalii gi acliuni in justifie, ce rezalt6, din incalcarea unor drepfuri de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.) gi
- daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli aferente de orice naturd aferente, cu excepfia situaliei in
care o astfel de incdlcare rezaltd, din culpa achizitorului.

(2) Despdgubirile precizate mai sus se datorcazd doar dacd sunt produse din culpa prestatorului
gi se referd doar la acest contract.
8.5. Prestatorul se obliga sd asigure asistenld achizitorului qi sd rdspundd la solicitdrile de
clarific[ri, daca este cantl, formulate de ofertanti in timpul perioadei de evaluare a ofertelor pentru
delegarea serviciului de iluminat.
8.6. Toatd documentalia aferentd, elaboratd sub orice formd este gi va ramdne proprietatea
achizitorului in timpul qi dupd finalizarea activitdlilor prev[zute in prezentul contract. Prestatorul
nu poate folosi sau dispune de aceastS documentatie frrdun acord scris al achizitorului.
8.7. Prestatorul se obligd si predea antemasurdtorile pe categorii de lucrdri gi pe obiecte, se vor
elabora listele de cantitdli de lucrdri aferente obiectivului cu incadrarea categoriilor de lucrdri in
articole de deviz conform indicatorului de deviz aflat in vigoare. Se vor elabora extrasele de
materiale, manoperd, utilaje qi transport necesare.
8.8.De asemenea, dacd prestatorul constatd c[ sunt neconcordanle sau alte neconformitdli in _

documentaliiie deja aprobate care necesitd a fi reactualizate cu noile date ce ren;irtd, in urma ^
documentaliilor tehnice intocmite, acestea vor fi refdcute corespunzdtor qi transmse autoritdgii
contractante.
8.9. Receplia finaid a documentaliilor elaborate o reprezintl aprobarea acestora de cdtre Consiliui
Local al Municipiului Slobozia.
8.10. In situalia in care, dupd aprobarea documentaliilor de cdtre Consiliul Local al Municipiului
Slobozia apar situalii care conduc la necesitatea modificdrii/completdrii documentafiilor elaborate,
prestatorul va efectua aceste modificdri la solicitarea achizitorului, fErd plata suplimentard.
8.1L. Prestatorul va prezenta Ei susline scenariile (soluliile propuse) reprezentanlilor autorizali ai

autoritdlii contractante, iar receplia documentaliei se va efectua dupd acceptarea soluliei de cdtre

achizitor.
8.12. Prestatorul are obligalia de a susline documentalia elaboratd in fata comisiilor de specialitate,
la solicitarea achizitorului ;

8.13. Prestatorul va fr prezent qi va susfine documentalia elaboratd qi in qedinla Consiliului Local
al Municipiului Slobozia, in care se va prezenta spre aprobare documentaliile care fac obiectul
prezentului contract;
8.L4. Prestatorul iqi va asuma rdspunderea pentru soluliile proiectate, pentru estimarea cantitdlilor'^'
de lucrdri gi incadr[rile in categoriile de lucriri, precum gi pentru valorile estimate ale investitiei,
rar in cantl respingerii de cdtre comisiile de avizne ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia
a documentaliei elaborate, va reface documentalia respinsd cu incadrarea in observaliile aduse de

cdtre comisiile de avizarc ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
8.15. Termenul de rezolvare a tuturor observaliilor Comisiei de avizare a Consiliului Local al
Municipiului Slobozia este de 10 zile lucritoare de la data susfinerii documentaliei de cdtre
prestator in fala acestei comisii;
8.L6. Presatorul va asigura alocarea de resurse umane cu inalta calificare, famlliaizate cu sarcinile
primite si va asigura in permanenta disponibilitatea resurselor corespunzatoare
8.17. Prestatorul va asigura un nivel maxim de transparenta, va lansa din timp atentionari catre
achizitor asupra oricarui element care poate sa puna in pericol indeplinirea la timp si
corespunzatoare aunei activitati sau a unui document al proiectului.
8.18. Prestatorul va asigura transmiterea la timp, corectd gi complet6 a documentelor ;i
informafiilor, permipdnd pdrlii destinatare un timp suficient sd raspundd qi sd ia mdsuri pe baza
informaliilor primite. Ofertantul va fumiza livrabilele intr-un format agreat anterior cu achizitorul,
in care informaliile lurnizate sd fie complete, precise, clare, exacte qi fErd ambiguitdfi, cu atenlie la
detalii.
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8.19. Prestatorul se obligd sdrespecte legislaliain vigoare care reglementeazdcondiliiie la locul de
munca. Prestatorul se va asigura cd echipa de experfi care va fi desemnatd pentru derularea
contractului va avea acces la obazamateriald dotati qi suslinutd corespunzator.

9. Obligaliile principale ale achizitoralui
9.1. Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului toate documentele necesare elaborarji
documentaliilor avdnd ca obiect rrservicii de intocmire audit al sistemului de iluminat public,
D.A.L.I. pentru modernizarea gi extinderea iluminatului public in Municipiul Slobozia qi
reactualizarea documentafiei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat publico', pe bazd,
de proces-verbal de predare-primire.
9.2, Achizitorul se obligd s[ receptioneze serviciile prestate, in termen de l0 zile lucritoare de la
predarea documentafiei.
9.3. - in conformitate cu prevederile legale, achizitorul se obligd sd pldteascd preful cdtre prestator
in termen de 30 zile de la primirea facturii de la acesta, confonn Legii nr.'72l20li privind
mdsurile pentru combaterea intdrzieii in executarea obligafiilor de plati a unor sume de bani
rezultdnd din contracte incheiate intre profesionigti gi intre acegtia gi autoritdli contractante,
actualizatd'. Factura emis[ de prestator va fi insofitd de procesul - verbal de receplie fdrd
obiecliuni a documentaliilor elaborate.
9,4 Achizitorul nu acordd avans prestatorului.
9.5. Dacd achizitorul nu onoreazd factuile in termen de 30 d,e zile de la expirarea perioadei
prev[zute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul
onorcazd factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

1A Sapcyiuni pentru netndeplinirea culpabitd a obtigu{iilor
10.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu executd, executd cu intdrziere sau
executd necorespullzdtor obligafiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul
de a calcula gi pretinde rnajordri de intdrziere in procent de 0110 o/o pe zi aplicat asupra valorii
obligafiilor neonorate la termenele stabilite, incepdnd cu ziua imediat urmdtoare termenului de
scadenld 9i pdnd in ziua stingerii obligafiei, inclusiv. Aplicarea de majorari d,e intarziere de c[tre
achizitor nu absolvd prestatorul de obligalia de prestare i serviciilor.
10.2. Neefectuarea pldlilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul 1a plata unor
major[ri de intdrziere in procent de 0110 o/o pe zi aplicat asupra valorii obligaliilor neonorate la
termenele stabilite, incepdnd cu ziua imediat urmdtoare termenului de scadenld qi pdni in ziua
stingerii obligafiei, inclusiv.
10.3. - Achizitorul i$i rezervi dreptul de a denunfa unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresatd prestatorului, f6ri nici o compensatie, dacd acesta din urmd dd laliment, cu condilia ca
aceastd denunlare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
prestator. In acest caz,prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespurnzdtoarc pentru
partea din contract indeplinitdpdndla data denunfdrii unilaterale a contractului.
10.4. Nerealizarca in totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivd a prestatorului, d6
dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 10 % djn valoarea
contractulu i, frrd T. V.A.
10.5. Neexecutarea prevederilor contractuale in mod culpabil dd dreptul achizitorului, in condiliile
art.i553 din Codul Civil, alin. (2), partea finald, sd, rezilieze de drept contractul, fird altd
formalitate qi frrd intervenlia instanlei de judecatd. Prezentul pact comisoriu igi produce efectele
de la data scadenfei obligaliilor neefectuate. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun
efect asupra obligafiilor deja scadente intre pdrlile contractante. Rezilierea nu creeazd prestatorului
dreptul la o compensafie.
10.6. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de frnalizarc,
orice intdrziere in indeplinirea contractului din vina prestatorului, dd dreptul achizitorului de a
solicita penalitSli prestatorului. Pdrlile sunt de drept in intdrziere prin simplul fapt al nerespectdrii
clauzelor prezentului contract.
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It. Alte responsabilitdyi ale prestatorului
11.1. (1) Prestatorul are obligafia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul qi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Prestatonrl se obligd s[ supravegheze gi sd rdspundd pentru calitatea serviciilor prestate,
sd asigure resursele umane, materialele, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitivd, cerute de gi pentru contract.
11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor induntrul termenelor
stabilite prin prezentul contract. Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguranfa tuturor operaliunilor
gi metodelor de prestare utilizate, c0t gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului.
11,3. La elaborarea documentatiilor si intocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specifi cului pezenturlui contract.
11.4. Prestatorul se obligd s[ presteze serviciile in conformitate cu cerinfele achizitorului gi
legislafia in vigoare, cum ar fi dar fdrd, a se limita la urmdtoarele: O.U.G .nr. 57l20lg codul
administrativ, Legea nr. 50/1991 privind autoizarea executdrii lucrarilor de construcfii, cu
modificdrile gi completirile ulterioare, Legea rc. I0ll995 privind calitatea in constructii, c,t
modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 76611997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, H.G. nr. 107212003 privind avizarea de catre Inspectia de Stat in l

Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din
fonduri publice, H.G. nr. 36312010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile qi completarile ulterioare, O.U.G.
nr.I9512005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.
27312006 privind finantele publice locale, Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate
publicd, Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitdfi publice, Legea m. 210/ZO0A a
serviciului de iluminat public, Ordinul ANRSC (Autoritatea Nalionald de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitdli Publice) rv,7712007 privind aprobarea Normelor metodologice
de stabilire, ajustare sau modificate a valorii activitdlilor serviciului de iluminat public, Ordinul
ANRSC nr. 8612007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public,
Ordinul ANRSC nr. 8612007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
iluminat public, Ordinul comun A.N.R.S.C.-A.N.R.E. (Autoritatea Nalionald de Reglementare ?n
Domeniul Energiei) nr. 931512007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea
infrastructurii sistemului de distribufie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de
iluminat public, Legea nr. 12112074 privind Eficienla Energeticd, cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr.22012008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, H.G. -
nr.12212015 pentru aprobarea Planului nafional de acliune in domeniul eficienfei energetice, H.G.
nr.106912007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romdniei pentru perioada 2007-2020,
H.G. nr.16312004 privind aprobarea Strategiei Nationale in domeniul Eficientei Energetice,
Ordonanla de Guvern nr. 22/2008 privind eficienta energetic[ qi promovarea utllizdrii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, Directiva 20l2l27NE privind eficienla
energeticd, Standarde qi normative in domeniu.

11.5. Prestatorul va furniza livrabilele intr-un format agreat anterior cu achizitorul, in care
informatiile furnizate sa fie complete, precise, clare, exacte si fara ambiguitati, cu atentie la
detalii.

11.6. Pentru desfbqurarea activitdfilor, prestatorul va inilia intAlniri cu achizitorul, precum qi cu alli
factori decidenli in procesul de elaborare a documentatiilor.
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ll. Alte responsabilitdyi ale prestatorului
11.1. (1) Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevdnfie in contract cu profesionalismul qi
promptitudinea cuvenite angaj amentului asumat.

(2) Prestatorul se obligd sd supravegfieze gi s[ rdspundd pentru calitatea serviciilor prestate,
sd asigure resursele umane, materialele, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturi
provizorie, fie definitivd, cerute de gi pentru contract.
11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor induntrul termenelor
stabilite prin prezentul contract. Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguranla tuturor operatiunilor
gi metodelor de prestare utilizate, c0t gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului.
11.3. La elaborarea documentatiilor si intocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specifi cului pezenhrlui contract.
L1.4. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile in conformitate cu cerinlele achizitorului gi

legislalia in vigoare, cum ar fi dar ftrd, a se limita la urmdtoarele: O.U.G .nr. 57/2019 codul
administrativ, Legea nr. 5017991 privind autortzarea executdrii lucrarilor de construcfii, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, Legea nr. 1011995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 76611997 pentru aprobarea unor reguiamente ,--r
privind calitatea in constructii, H.G. nr. 107212003 privind avizarea de catre Inspectia de Stat in
Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din
fonduri publice, H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de

investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile qi completarile ulterioare, O.U.G.
nr.19512005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.
27312006 privind finan1ele publice locale, Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate
publicd, Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice, Legea nr. 23012006 a
serviciului de iluminat public, Ordinul ANRSC (Autoritatea Nalionald de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitd1i Publice) nr.7712007 privind aprobarea Normelor metodologice
de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitdlilor serviciului de iluminat public, Ordinul
ANRSC w. 8612007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public,

Ordinul ANRSC nr. 8612007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de

iluminat public, Ordinul comun A.N.R.S.C.-A.N.R.E. (Autoritatea Na,tionald de Reglementare in
Domeniul Energiei) nr. 931512007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea
infrastructurii sistemului de distribulie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de

iluminat public, Legea nr. 12112014 privind Eficienla Energeticd, cu modificariie si completarile
ulterioare, Legearu.22012008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din ^
surse regenerabile de energie, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, H.G. -
nr.l22l20l5 pentru aprobarea Planului nafional de acliune in domeniul eficienlei energetice, H.G.
nr.106912007 privind aprobarea Strategiei energetice a Rom0niei pentru perioada 2007-2020,
H.G. nr.16312004 privind aprobarea Strategiei Nafionale tn domeniul Eficienlei Energetice,
Ordonanla de Guvern nr. 22/2008 privind eficienta energeticd gi promovarea utllizdrii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, Directiva 2012127lUE privind eficienla
energeticd, Standarde qi normative in domeniu.

1L.5. Prestatorul va furniza liwabilele intr-un format agreat anterior cu achizitorul, in care

informatiile furnizate sa fie complete, precise, clare, exacte si fara ambiguitati, cu atentie la
detalii.

1.1.6. Pentru desfbqurarea activit[tilor, prestatorul va inilia intAlniri cu achizitorul, precum gi cu alli
factori decidenli in procesul de elaborare a documentafiilor.
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Clauze speciJice

12. Garanlia de bund execulie a contractului
13.12,1. Prestatorul are obligalia de a constitui garanlia de bund executie in termen de 5 zile

lucritoare de la data semndrii contractului de achizilie publicd cle ambele pdrli.
12.2. Prestatorul se obligi sd constituie garanfia de bund execulie a contractului in cuantum de
4.776,90 lei, firi T.V.A.' reprezentdnd 10 % din valoarea contractului frrd T.V.A., in
conformitato cu prevederile art. 40 din H.G. ttr. 39512016, cu modificdrile qi completdrile
ulterio are, pentru intreaga perio ad6 contractual 6.
12.3. (1) Garanfia de bund executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
guantare emis de o institulie de credit din Romdnia sau din alt stat sau de o societate de asigurdri,
in condifiile legii, gi devine anexd la contract;
12.4. (i) - Dacd pdrliie convin, garanlia de bund executie se poate constitui qi prin relineri
succesive din sumele datorate pentru facturi parfiale, cu condilia ca achizitorul-sa fi prevdzut
aceastd posibilitate in documentatia de atribuire.

- (2) - in cazul prevdzut la art.'12.4. alin. (1), prestatorul are obligafia de a deschide un cont la
dispozilia achizitorului, la o bancd agreat6, de ambele pdrfi. in cazulln'care achizitorul are calitatea
de autoritate publicd, institufie publicd sau operator eionomic cu capital integral sau majoritar de
stat, prestatorul are obligafia de a deschide contul la dispozifi a achizitorului, la unitatea Tiezoreriei
statului din cadrul organului fiscal competent in adminiitrarea acestuia.

(3) - Suma iniliald care se depune de cdtre prestator in contul de disponibil astfel deschis
potrivit art. 12.4. alin. (2), nu trebuie sd fie mai micd de 0,5o/o din preful coirtractului de achizitie
publicd, fdrd TVA, respectiv 238.85 lei.

(4) - Pe parcursul indeplinirii contractului de achizilie publicd, achizitorul urmeazd sd
alimenteze contul de disponibil prev[zut la art. 12.4. alin.(21 pnn refineri succesive din sumele
datorate gi cuvenite prestatorului pAnd la concurenla sumei stabilite drept garanfie de bun[
executie in contractul de achizifie publicd qi va ingtiinga prestatorut Oespre vdrsdmdntul efectuat,
precum gi despre destinafia lui.

(5) - Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele prestatorului prevdzutla
art.I2.4. alin. (2), pot fi dispuse plili atat de cdtre prestator, cu avizul scrii al achizitorului care se
ptezittd' unitdlii Trezoretiei Statului, c6t qi de uniiatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a
achizitorului in favoarea cdreia este constituitd garantiade bund execufie.

(6) - Contul de disponibil prevdzut la art. 12.4. alin. (2) este purthtor de dobdndd in favoarea
prestatorului.
12.5. in cazul neprezentdii garanliei de bund executie in termenul prevdzutla art.12.1, contractul
nu mai produce efecte.
12.6. Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund executie, oricdnd pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie public6, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
prestatorul nu igi indeplinegte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretenfii asupra garanfiei de bund executie achizitorul are obligalia de a notifica pretenlia atdt
prestatorului, cdt qi emitentului instrumentului de garantar", pr"iirand obliga{iile caie nu au fost
respectate, precum gi modul de calcul al prejudiciului.
l2.T.insituafia executdrii garanliei de bunA executie, parfial sau total, prestatorul are obligalia de
a reintregi garan[iaincauzd,, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de'catre
achizitor.
12.8. in situafia prelungirii duratei contractului, prestatorul are obligafie de a prelungi valabilitatea
garanfiei de bund execulie constituitd printr-un instrument de garantare emis in conAliite legii de o
societate bancard sau de o societate de asigurdri.
12.9. Achizitorul se obligd s[ restituie garcnlia de bund executie in conditiile prevazute de
legislalia in vigoare (art. 42 alin. (3) lit. a) Ain H.C. nr. 39512n16, actualizatd) ,,(3)in cazul
contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantd are obligalia de a'elibtera/restitui
garantia de bund execulie dupd cum urmeazd:
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a)valoarea garanliei de bund execulie aferentd studiilor de prefezabilitate si/sau fezabilitate, in
termen de 14 zile de la data preddrii Si tnsuSirii/aprobdrii documentaliei tehnico-economice
respective sau de la data finalizdrii tuturor obligaliilor contractului de servicii, dacd nu a ridicat
pdnd la acea datd pretenlii asupra ei; "

13. Receplie gi verificdri
13.1. Achizitorul, prin reprezentantii sdi imputerniciti, are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificaliile tehnice qi prevederile din iaietul de
sarcini.
13.2. Verific[rile vor fi efectuate de cdtre achizitor prin reprezentantir sdi imputerniciti, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligalia de a notifica in'scris
prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.
13.3. Prestatorul se obligd sd predea documentaliile elaborate, dupd cum unne azd,: in 3
exemplare originale in format hArtie, cu redactare in limba romOnd qi 1 exemplar pe suport
magnetic (cd/memory stick), in volume distincte.
13.4. Receplia se va efectua dupd predarea documentatiei in termen de 10 zile lucritoare.
Decontarea serviciilor se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepfie , -fard obiectiuni, pe
bazade facturd emisd de prestator.
13.5. Receplia canritativd gi calitativd se face la sediul achizitorului, unde dupd verifi carea
documentatiilor predate se va incheia un proces verbal de receplie conform cerintelor din contract.
in cazal in care serviciile efectuate de prestator nu coincid din punct de vedere al prefului sau
calitdlii cu cele din ofertd, achizitorul igi rezervd dreptul de a solicita daune compensatorii.
13.6. Fiecare etapa propusa de catre Prestator si acceptata de catre achizitor va fi supusa
procedurii de verificare si receptiei.
13.7. Dupa verificarea documentatiei, achizitorul va emite un Certificat de acceptanta a serviciilor
prestate care atesta faptul ca documentatia este completa si conforma cu cerintele caietului de
sarcml

14, Incepere, intdrzieri, sistare prestdri servicii
l4,l - (i) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data prevazatd" in ordinul de
incepere a serviciilor, dupd constituirea garanliei de bund execufie.
(2) in cazulincare prestatorul suferd irftfuzi,ed^, datorate ?n exclusivitate achizitorului, pdrfile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
14,2 - (1) Serviciile prestate inbaza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de pdrfi,
termen care se calcu.leazd de la data inceperii prest[rii serviciilor.
(2)incazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreaz[ prestatorului, sau
ii) alte circumstanfe neobiqnuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incdlcarea

contractului de cdtre prestator,
indreptdlesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei
faze a acestota, atunci pdrlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi vor semna un
act adilional.
14,3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd termenul de prestare,
acesta are obliga{ia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
14,4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdli
prestatorului.

1 5, Ajusturea prelului contractului
15.1. Pentru serviciile prestate, pldfile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
ofert[, anexd la contract.
15.2. Preful contractului este ferm Ei nu se ajusteazd pe toatd pertoada contracfului.
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a)valoarea garanliei de bund execulie aferentd studiilor de prefezabilitate Si/sau fezabilitate, in
termen de 14 zile de la iJata preddrii Si fnsuSirii/aprobdrii documentatiei tehnico-economice
respective sau de la data finalizdrii tuturor obligayiilor contractului de servicii, dacd nu a ridicat
pdnd la acea datd pretenlii asupra ei; "

13. Receplie gi veriJicdri
13.1. Achizitorul, prin reprezentantii sdi imputerniciti, are dreptul de a verifica modul de prestare a
serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificafiile tehnice gi prevederile din caietul de
sarclru.
13.2. Yeificdrile vor fi efectuate de cdtre achizitor prin reprezentanlii sdi imputernicili, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligalia de a notifica in scris
prestatorului, identitatea persoanelor imputerni cite pentru acest scop.
13.3. Prestatorul se obligd s[ predea documentafiile elaborate, dupd cum unneazd": in 3
exemplare originale in format hdrtie, cu redactare in limba romane qi I exemplar pe suport
magnetic (cd/memory stick), in volume distincte.
L3.4. Receplia se va efectua dupi predarea documentafiei in termen de 1,0 zile lucritoare.
Decontarea serviciilor se va face dupd semnarea procesului-verbal de receplie, ftrd obiecliuni, pe
baza de facturd emisd de prestator.
13.5. Receplia cantitativi gi calitativd se face la sediul achizitorului, unde dupd verificarea
documentatiilor predate se va incheia un proces verbal de receplie conform cerinfelor din contract..^.
in cazul in care serviciile efectuate de prestator nu coincid din punct de vedere al prefului sau

calitilii cu cele din ofertd, achizitorul igi rezervd dreptul de a solicita daune compensatorii.
13.6. Fiecare etapa propusa de catre Prestator si acceptata de catre achizitor va fi supusa
procedurii de verificare si receptiei.
13.7. Dupa verificarea documentatiei, achizitorul va emite un Certificat de acceptanta a serviciilor
prestate care atesta faptul ca documentatia este completa si conforma cu cerintele caietului de
sarcini.

14. incepere, tntdrzieri, sistare prestdri servicii
14.1 - (i) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor la data prevanttd in ordinul de
incepere a serviciilor, dupd constituirea garanliei de bund execufie.
(2) In cazul in care prestatorul suferd intdrziei, datorate in exclusivitate achizitorului, pdrlile vor

stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
14,2 - (1) Serviciile prestate inbaza contractului trebuie frnalizate in termenul convenit de pdrfi,
termen care se calculeazd de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2)in cazulin care:

i) orice motive de intArziere, ce nu se datoreazl prestatorului, sau
ii) alte circumstanfe neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incdlcarea

contractului de cdtre prestator,
indreptdfesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei
faze a acestora, atunci p[rlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor senma un
act adilional.
14.3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd termenul de prestare,
acesta are obligafia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
14.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdti
prestatorului.

1 5. Ajustarea prefului contractului
15.1. Pentru serviciile prestate, pldfile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
ofert5, anexd la contract
15.2. Preful contractului este ferm gi nu se alusteazdpe toatd perioada contractului.
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t6. Subcontractanli
17.16.l (1) Autoritatea contractantd solicitl contractantului, cel mai tdrziu la momentul

tnceperii executdrii contractului, sd ii indice numele, datele de contact gi reprezentanfii legali ai
subcontractantilor sdi irnplica{i in executarea contracfului de achizitie publicd, in mdsura in care
aceste informafii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) contractantul are obligalia de a notifica autoritd|ii contractante orice modificdri ale
informaliilor prevdzute la alin. (1) pe durata contractului de achizitie publicd.
(3) Contractantul are drepful de a implica noi subcontractanti,pe'duiata executdrii contractului de
achizi[ie publicd, cu condifia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare substanliald
a contractului de achrzilie publicd, in condifiil e art. 227 din Legeea nr. 98/2016
(a) in situalia ptevdzutila alin. (3), contractantul va transmite autoritdlii contractante informatiile
previzute la alin. (1) qi va obtine acordul autoritdfii contractante privind eventualii 'noi
subcontractanfi implicali ulterior in executarea contracfului.
(5) Atunci cAnd ?nlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanfi are loc dupd atribuirea
contracfului, aceqtia transmit certificatele gi alte documente n..".ur. pentru verificarea
inexistenlei unor situalii de excludere gi a resurselor/capabilitdfilor corespun"dtour" pd4ii lor de
implicare in contractul care urmeazd s6 fie indeplinit.
16'2 (1) Autoritatea contractantd efectueazd pl\i corespunzdtoare pdrlii lpd{ilor din contract
indeplinite de cdtre subcontractantii propuqi in ofertd, daci acegtia sbUcite, pentru servicii,
furnizate contractantului potrivit contractulrri dirrtre contractant qi sgbcontr actant in conformitate
cu- dispoziliile legale aplicabile, atunci cdnd natura contractuiui permite acest lucru qi dacd
subcontractanlii propugi gi-au exprimat opfiunea in acest sens.
(2) In sensul alin. (1), subcontractorii igi vor exprima la momentul incheierii contractului de
achizi[ie publicd sau la momentul introducerii acest-ora in contractul de achizilie publica , dupd caz,
opliunea de a fi pldtili direct de cltre autoritatea contractantd. Autoritatea contract ant6 efectueazd.
pldlile directe cdtre subcontractanlii agreali doar atunci cdnd prestafia acestora este confirmatd prin
documente agreate de toate cele 3 pd\i, respectiv autoritate contractantd, contractani gi
subcontractant sau de autoritatea contractantd qi zubcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat,
contractanful blocheaz[ confirmarea executdrii obligaliilor asumate de subcontractant.
(3) Atunci cdnd un subcontractant iqi exprimd opliunea de a fi pldtit direct, autoritatea contractantd
va stabili in cadrul contractului de achizilie publicd clauze contractuale obligatorii ce prevdd
transferul de drept al obligaliilor de platd cdtre iubcontractant/subcontractanli pentru partea/pdrlile
din contract aferent5/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmate indepiiniiea
obligafiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (i).
(4) Autoritatea contractantd, va solicita, la incheierea contractului de u"ii"iyr" publicd sau'atunci
cdnd se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate'intre contractant gi
subcontractant/subcontractanti nominalizafi in ofertd sau declarali ulterior, astfel incdt activitdtile
ce-r-e.vln acestora, precum gi sumele aferente prestafiilor, sd fie cuprinse in contractul de achizilie
publicd.
(5) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele incheiate cu
aceqtia se constifuie in anexe la contract.
16,3 (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor f4d de achizitor de modul in care indeplinegte
contracful.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fa!6 de prestator de modul in care igi indeplineqte
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd acegtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
16.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi,a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea prlgotui .ontru"tul,ri gi
se va face numai cu aprobarea achizitodui pe bazd, de act adilional. Conform art. 16l din H.G. nr.
39512016 actulizatd, in cazul in care un contract de subcontractare este denunfat unilater allreziliat
de cdtre una din pdrfi, contractantul(prestatorul) are obligafia de a prelua partea(pdrfile) din
contract aferente activitdlii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in condifiile art. l5l lit. a) din H.G. nr. 3gs/2016, actualizatd.
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18. Amendamente
17.1. Pd4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, numai prin act aditional, cu respectarea cerinlelor prevdzute in prezentul
contract, in condiliile prevdzute de art. 221 din Legea rc.9812016, actualizatd,.

19, Cesiunea
1.8.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanfia sau alte
obligafii asumate prin contract.
18.2. O cesiune va fi validd doar dacd reprezintd un acord scris prin care o Parte transferd
Contractul sau parte din acesta unui te4 qi a fost oblinut acordul prealabil al celeilalte Pdrli. Cu
exceplia urm[toarelor cazui, Prestatorul nu va cesiona niciuna dintre obligaliile sale contractuale:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formd de garanlie in favoarea unei bdnci
sau unei alte institulii financiare, dreptul sdu la orice sume de incasat sau care vor deveni
incasabile in derularea Contractului, cu o notificare prealabilS transmisd cdtre cealaltd Parte,

(b) Achizitorul va efecfua pl61i directe cdtre Subcontractanlii care qi-au
exprimat opfiunea in acest sens,

(c) in cazul rezilierii Contractului de cdtre Achzitor, Prestatorul va ceda cdtre
Achizitor orice subcontract imediat dupd primirea notificdrii Achizitorului in acest sens,

(d) Prestatorul este inlocuit de un nou prestator atunci cdnd drepturile qi
obligaliile prestatorului sunt preluate, ca urnare a unei succesiuni universale sau cu titlu .-.
universal in cadrul unui proces de reorgattizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de cdtre noul
prestator care indeplinegte criteriile de calificare qi selecfie stabilite inilial, cu condifia ca aceastd
modificare sd nu presupund alte modificdri substanfiale ale Contractului qi sd nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevdzute de Legea in domeniul achiziliilor
publice.
18.3. Aprobarea unei cesiuni de cdtre Achizitor nu-l va elibera pe Prestator de obligaliile care ii

revin pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionatd pentru care se poate retine
Garantia de Bund Executie a Prestatorului.
18.4. In cazul in care Prestatorul a cesionat, integral sau parfial, Contractul frrA respectarea

prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sancliunea pentru incdlcarea
Contractului.

20, Dreptul de proprietate intelectuald
19.1. Orice rapoarte qi date precum h[r!i, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule,
baze de date, software gi inregistrdri justificative ori materiale achizilionate compilate sau realizate
de Prestator, sau de personalul sdu salariat ori contractat in executarea contractului de servicii vor
fi proprietatea achizitodui. Prestatorul nu va :utiliza aceste documente in scopuri care nu au -
legdturl cu contractrl de servicii ferd acordul scris in prealabil al achizitorului.
19,2. O,'ice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobdndite in prestarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea
Achizitorului, care le va putea utiliza a$a cum va considera de cuviin!6, fard,limitare geograficd ori
de alt[ natttrd, cu excep]ia situaliilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald,
19.3. Odat[ cu recepfionarea qi plata serviciilor de elaborare a documentaliei, prestatorul transferd
dreptul de proprietate intelectuald asupra documentaliei elaborate in favoarea achizitorului, fErd a
mai emite nici un fel de pretenlii legate de acestea.

21. Forla majord
20.1. Forla majord se constatd de cdtre o autoritate competentd.
20,2. Fo\a major[ exonereazd pdrtile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd,
20.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a fo4ei majore, dar frrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor p6ni la aparilia acesteia.
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18. Amendamente
17.1. Pa4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, numai prin act aditional, cu respectarea cerinlelor prevdzute in prezentul
contract, in condiliile prevdzute de art. 221 din Legea w.981201,6, actualizatl,.

19. Cesiunea
18.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanlia sau alte
obligalii asumate prin contract.
18.2. O cesiune va fi validd doar dacd reprezintd un acord scris prin care o Parte transferd
Contractul sau parte din acesta unui te4 gi a fost oblinut acordul prealabil al celeilalte Pdrfi. Cu
exceplia urmdtoarelor cazvri, Prestatorul nu va cesiona niciuna dintre obligafiile sale contractuale:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formd de garanlie in favoarea unei bdnci
sau unei alte institulii financiare, dreptul sdu la orice sume de incasat sau care vor deveni
incasabile in derularea Contractului, cu o notificare prealabild transmisd cdtre cealaltd Parte,

(b) Achizitorul va efectua pldli directe cdtre Subcontractanlii care qi-au
exprimat opliunea in acest sens,

(c) in cazal rezilie.'ii Contractului de cdtre Achzitor, Prestatorul va ceda cdtre
Achizitor orice subcontract imediat dupd primirea notificdrii Achizitorului in acest sens,

(d) Prestatorul este inlocuit de un nou prestator atunci cAnd drepturile gi

obligaliile prestatorului sunt preluate, ca ufinare a unei succesiuni universale sau cu titlu .-
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclvsiv prin fuziune sau divizare, de cdtre noul
prestator care indeplinegte criteriile de calificare gi seleclie stabilite inilial, cu condilia ca aceastd
modificare sd nu presupund alte modificdri substanliale ale Contractului qi s[ nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuirc prevdnrle de Legea in domeniul achiziliilor
publice.
18.3. Aprobarea unei cesiuni de cdtre Achizitor nu-l va elibera pe Prestator de obligafiile care ii

revin pentru partea de Contract deja executat[ sau partea necesionatd pentru care se poate retine
Garantia de Bund Executie a Prestatorului.
18.4. In cani in care Prestatorul a cesionat, integral sau parfial, Contractul fZr[ respectarea

prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sancfunea pentru incdlcarea
Contractului.

20, Dreptal de proprietate intelectuald
19.1. Orice rapoarte gi date precum h5rfi, diagrame, schite, instrucfiuni, planuri, statistici, calcule,
baze de date, software qi inregistrdri justificative ori materiale achizilionate compilate sau realizate
de Prestator, sau de personalul sdu salariat ori contractat in executarea contractului de servicii vor
fi proprietatea achizitorului. Prestatorul nu va utiliza aceste documente in scopuri care nu au -
legdtur[ cu contractul de servicii fird acordul scris in prealabil al achizitorului.
19.2. Oice rentltate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobAndite in prestarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea
Achizitorului, care le va putea ttiliza a$a cum va considera de cuviintd,lard limitare geograficd ori
de altd naturd, cu exceplia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate
intelectuald ori industrial[.
19.3. Odatd cu recepfionarea gi plata serviciilor de elaborare a documentafiei, prestatorul transferd
dreptul de proprietate intelecfuali asupra documentaliei elaborate in favoarea achizitorului, fdrd a
mai emite nici un fel de pretenlii legate de acestea.

21. Forla majord
20.1. Forla majord se constatd de cdtre o autoritate competentd.
20.2. Fo\a majord exonereazd pdrfile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd".
20.3. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar frrd a
prejudicia drepturile ce li se cuvenoau pd(ilor pdnd la apailia acesteia.
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20'4' Pattea contractantd care invoc[ fo4a majord, are obliga]ia de a notifica celeilalte pdrli,
imediat qi in mod complet, producerea acesteia gi ra lu orice-mdsuri care ii stau la Oirpori,il. invederea limit5rii consecintelor.
20'5' Dacd' for,ta majord aclioneazd sau se estimeazd cd vaactiona o perioadd mai mare de 30 dezile, fiecare parte va avea dreptul sb notifice celeilalte pdr,ti incetarru C. plin drept a prezentului
contract, frrd ca vreuna dintre plrfi sd poatd pretindd ceteilaite daune-interese.

22. Solulionarea litigiitor
2l'l' Achizitorul qi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rczolvape cale amiabil6, prin
negociere, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi- cuindeplinirea contractului.
2l'2'Dacd, dupd 30 de zile de la inceperea acestor negocieri, achizitorul gi prestatorul nu reugescsd rezolve in mod amiabil o diverglnfd contractuul-d, fi."ure poate solicita ca disputa ,j ,,solutioneze de cdtre instanfele judecatoregti competenie de la domiciliul achizitorului, potrivit
dreptului comun.

23' Clauza de coffiden|ialitate ;i proteclia datelor cu caracter personal
22'l' Prcstatorul se oblig[ sd pdstreze pe toatd durata de executare a ptezentului contract, precum
gi pe o perioadd de 1 an de la incetarea acestuia, confidenlialitateaasupra datelor, informaliltor qi
documentelor referito are la activitatea achizitorului care ii vor fi transmise in veder ea rcalizdni
obiectului prezentului contract, cu exceptia celor care prin natura lor sunt publice sau destinatepublicului.
2.2'2' obligatia de pdstrare a confiden{ialitdfii mentionatd la pct. 22.1. inceteazd, dacd"intervine unadintre urmdtoarele situatii :

a) acordul pdr{ilor; '

b) datele, informaliile, documentele menlionate anterior sunt accesibile publicului sau devin
accesibile publicului pe altd cale decdt prin incdlc areaprezenh:lui contract;
c) dezvdluirea datelor, informafiilor gi/iau accesul la documentele mentionate anterior sunt ceruteprintr-un act oficial al unei autoritdti administrative sau judecatoregii ,' *'r emis in indeplinirea
obligafiilor legale ale respectivei autoritagi qi cu reso."t"r;" tuturor cerintelor legale.
?2-'?' P*latea prezentului contract se 

'va 
face cu respectarea prevederilor Regulamentului ru..679 din 27 ap,dlie 2016 al Parlamentului European Ei al consiliului Uniunii Europ"n. privindproteclia persoanelot frzice in ceea ce priveqte preluciarea datelor cu caracter personal qi privind

libera circulafie a acestor date qi de abrogare a Directiv ei 95l46lC1(R"egulamentul general privind
proteclia datelor).

23, cazuri speciale de tncetare a contractului de achizilie publicd
(1) Fdrd a aduce atingere dispoziliilor dreptului comunprivind incetarea contractelor sau dreptului
autoritalii contractante de a solicita constatarea nulit[tii absolute a contractului de achiziliepubli.a,in conformitate cu dispoziliile dreptului comun, autoritatea contractant[ are dreptul de a demrnlaunilateral un contract de achizilie publici in perioada de valabilitate a acestuia in una dintreurmdtoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre sifualiile care ar fideterminat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164..167 din Legea nr. 9g12016privind achizifiile publice, actualizatd;
b) contracful nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avdnd in vedere o incdlcare

TuYd. 
a obligaJiilot care rezultd din legislafia europeand relevanta qi care a fost constatatd printr-o

decizie a Curfii de Justifie a Uniunii Europene.
(2) Autoritatea contractantd introduce dreptul de denuntare unilate.rald, prevdzut la alin. (1) in

condif ii I e contractuale cuprins e ?n do cume nt{ia de atribuire.
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24, Incetarea ;i rezilierea contractului
24,1, Achizitorul iqi rezervd dreptul de a rezilia contractul, in mod unilateral, in condiliile apariliei
unor circumstanfe care fac ca indeplinirea contractului sd devind contrard interesului public sau in
alte situa{ii similare, printr-o notificare scrisd transmisd cu 15 zile inainte
24,2.(a) Nerespectarea de cdtre Prestator, din culpa sa exclusivd, a obligaliilor asumate prin
prezentul Contract, dd dreptul Achizitorului de arczilia Contractul qi de a pretinde plata de daune-
interese.
(b) in cazul incdlcdrii contractului de cdtre prestator, Achizitorul va transmite prestatorului o
notificare, in care acesta va indica obligalia nerespectatd de cdtre prestator gi qi obligativitatea de
remediere in termen de 10 zile lucrdtoare de la data primirii notificdrii de cdtre prestator.
Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisd adresatd
prestatorului, cu 15 zile inainte de data rezilierii, frrd a mai fi necesard indeplinirea vreunei
formalitdli prealabile ;i fErd a mai fi necesar[ intervenfia vreunei instanle judecdtoreEti qi/sau
arbitrale, in oricare dintre situaliile urmdtoare expres prevdzute Ei doar dacd prestatorul nu a
remediat situalia respectivd in cadrul termenului de gralie stabilit prin prezentul contract.
In acest caz, prestatorul nu este indreptdlit sd pretindd nicio sumd reprezentAnd daune sau alte
prejudicii, dacd:
i. Prestatorul nu-qi indeplineqte obligaliile conform prevederilor Contractului;
ii. Prestatorul nu se conformeazd, in perioada de timp rezonabild, conform notificdrii emise
de cdtre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea Neconformitdlii precum qi executarea sau
neexecutarea obligafiilor din prezentul Contract, care afecteazdin mod grav executarea in mod
corespunzdtor Ei la termen a obligaliilor contractuale ale Prestatorului;
iii. Prestatorul refuzl, sau omite sd aducd la indeplinire Dispoziliile emise de Achizitor in
condiliile prezentului Contract;
iv. Prestatorul a sdvdrEit abateri profesionale;
v. Prestatorul subcontracteazdfrrd,aayeaacordul scris al Achizitorului;
vi. Prestatorul se afld ?ntr-o situalie de conflict de interese, iar aceast[ situalie nu poate fi
remediatd in mod efectiv prin alte mdsuri mai pulin severe;
vii. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracliune in legdturd cu exercitarea profesiei printr-
o hotdrAre judecdtoreascd definitivd;
viii. are loc orice modificarea organizationald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridicd, natwa sau controlul Prestatorului , cu exceplia situaliei in care asemenea
modificdri sunt realizate prin Act Adilionallaprezentul Contract;
ix, apanlia oricdrei alte incapacitdli legale care sd impiedice executarea Contractului;
x. Prestatorul equeazd in a furntzalmenfine/prelungi/reintregi/completa garanfiile ori
asigurdrile solicitate sau persoana care fumizeazd, garanlia ori asigurarea nu este in m[surd sd-;i
indeplineascd obligaliile la care s-a angajatprin Contract;
xi. in cazul in care, printr-un act normativ, se modificd interesul public al Achizitorului in
legiturd cu care se presteazd Serviciile care fac obiectul Contractului;
xii. Prestatorul a incdlcat obligaliile in domeniul mediului, social qi al relaliilor de muncd,
stabilite prin legislafia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislalia nalionald, prin acorduri
colective sau prin tratatele, convenliile qi acordurile internalionale in domeniul de activitate
aplicabil Serviciilor care fac obiectul Contractului;
xiii. la momentul atribuirii Contractului, fie Prestatorul se afla in situalia de a fi fost condamnat,
prin hot[r6re definitivd a unei instanle judecdtoreqti, fie persoana, care este membru al organului
de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are
putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, se afla in situalia de a fi fost
condamnatd printr-o hotdr6re definitivd pentru comiterea uneia dintre urmdtoarele infracfiuni:
1. constituirea unui gup infracfional organizat, astfel cum este prevdzui prin art. 367 din
Legea nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, sau prin
dispoziliile corespunzdtoare ale legislaliei penale a stafului in care OfertantullPrestatorul, ca
operator economic, a fost condamnat,

l2



2 4. incetarea ;i rezilierea contractului
24.1. Achizitorul iqi rezervd dreptul de a rezilia contractul, in mod unilateral, in condiliile apariliei
unor circumstanfe care fac ca indeplinirea contractului sd devind contrard interesului public sau in
alte situalii similare, printr-o notificare scrisd transmisd cu 15 zile inainte.
2a,2.(a) Nerespectarea de cdtre Prestator, din culpa sa exclusivd, a obligafiilor asumate prin
prezentul Contract, d[ dreptul Achizitorului de arcziTia Contractul gi de a pretinde plata de daune-
interese.
(b) ln cazul incdlcdrii contractului de cdtre prestator, Achizitorul va transmite prestatorului o
notificare, in care acesta va indica obligatia nerespectatd de cdtre prestator qi qi obligativitatea de

remediere in termen de 10 zile lucrdtoare de la data primirii notificdrii de cdtre prestator.
Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisd adresatd
prestatorului, cu 75 zile inainte de data rezilierii, lard a mai fi necesard indeplinirea vreunei
formalitdfi prealabile gi frrd a mu fi necesar[ intervenfia weunei instanle judecdtoreqti qi/sau
arbitrale, in oricare dintre situafiile urmdtoare expres prevdntte gi doar dacd prestatorul nu a
remediat situalia respectivd in cadrul termenului de gralie stabilit prin prezentul contract.
In acest caz, prestatorul nu este indreptdlit sd pretindd nicio sumd reprezentdnd daune sau alte
prejudicii, dacd:
i. Prestatorul rru-qi indeplinegte obligaliile conform prevederilor Contractului;
ii. Prestatorul nu se conformeazd, in perioada de timp rezonabild, conform notific[rii emise-..
de cdtre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea NeconformitSlii precum qi executarea sau

neexecutarea obligaliilor din prezentul Contract, care afecteazl" in mod grav executarea in mod
corespunzdtor qi la termen a obligaliilor contractuale ale Prestatorului;
iii. Prestatorul refuzS" sau omite sd aduci la indeplinire Dispoziliile emise de Achizitor in
condiliile prezentului Contract;
iv. Prestatorul a s[vdrqit abateri profesionale;
v. Prestatorul subcontracteazdlard aaveaacordul scris al Achizitorului;
vi. Prestatorul se afld intr-o situalie de conflict de interese, iar aceastd situalie nu poate fi
remediatd in mod efectiv prin alte mdsuri mai pufin severe;
vii. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracliune in legdturd cu exercitarea profesiei printr-
o hotdrdre judecdtoreascd definitivd;
viii. are loc orice modificarea orgaruzalionald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridicd, natura sau controlul Prestatorului , cu exceplia situaliei in care asemenea

modificdri sunt realizate prin Act Adilional la prezentul Contract;
ix. apailia oricdrei alte incapacitdli legale care sd impiedice executarea Contractului;
x. Prestatorul equeazd in a fumiza/menfine/prelungi/reintregi/completa garanliile ori
asigurdrile solicitate sau persoana care furnizeazd" garuSia ori asigurarea nu este in mdsurd s[-qi^'
indeplineascd obligaliile la care s-a angajatprin Contract;
xi. in cazul in care, printr-un act normativ, se modificd interesul public al Achizitorului in
legdturi cu care se presteaz[ Serviciile care fac obiectul Contractului;
xii. Prestatorul a incdlcat obligaliile in domeniul mediului, social gi al relaliilor de muncd,
stabilite prin legislalia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislalia nafionald, prin acorduri
colective sau prin tratatele, convenliile qi acordurile internalionale in domeniul de activitate
aplicabil Serviciilor care fac obiectul Contractului;
xiii. la momentul atribuirii Contractului, fie Prestatorul se afla in situalia de a fi fost condamnat,
prin hotdrAre definitivd a unei instanle judecdtoreqti, fie persoana, care este membru al organului
de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are

putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, se afla in situalia de a fi fost
condamnatd printr-o hotdrdre definitivd penku comiterea uneia dintre urmitoarele infracfiuni:
1. constituirea unui grup infraclional organizat, astfel cum este prevdzut prin art. 367 din
Legea nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificirile gi completirile ulterioare, sau prin
dispoziliile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care Ofertantul/Prestatorul, ca

operator economic, a fost condamnat,
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2. infractiuni de corupfie, astfel cum este prevXzut prin art. 28g-2g4 din Legea ft 2g6/2009,
cu modificlrile qi completdrile ulterioare, qi infracliuni asimilate infracfiunilor di corup1ie, astfel
cum este ptevdzut prin art. 10-13 din Legea nr. 7812000 pentru prevenirea, descoperirea qi
sanclionarea faptelor de corupfie, cu modifiCatite qi complet[rile ulterioare, sau prin dispoziliile
corespunzdtoare ale legislafiei penale a statului in care Ofertantul/Prestatorul, ca operator
economic, a fost condamnat,
3. . infracfiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevdzut
prin art. 181-185 din Legea nr.7812000, cu modificdrile gi compteiarite ulterioare, sau prin
dispoziliile corespunz,dtoare ale legislaliei penale a statului in care ofertantul/ presiatorul, ca
operator economic, a fost condamnat,
4. acte de terorism, astfel cum este prevdzut pt'rn art. 32-35 qi art. 37-38 din Legea nr.
53512004, privind prevenirea gi combaterea terorismului, 

"u 
modificdrile ;i completdrile ulf,rioare,

s_ry prin dispoziliile corespunzdtoare ale legislafiei penale a statului in care
ofertantul/contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,5. sp6larea banilor, astfel cum este prevdzvt prin art. 29 din Legea r:r,. 656/2002, pentru
prevenirea Ei sanctionarea spdldrii banilor precum qipentru instituirea unor mdsuri de prevenire gi
combatere a finanfdrii terorismului, republicatd, cu modificdrile ulterioare, sau finanlarea
terorismului, astfel cum este prevdzut prin art. 36 din Legea rtr. 535/2004, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare sau prin dispoziliile corespunzdtour. ul. legislaliei penale a statului in care
ofertantul/ Prestatorul, ca operator economic, a fost condamnat,6. traficul qi exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevdzut prin art.209-217
din Legea ff. 28612009, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzdtoare ale 

_ 
legislaliei penale a statului in care Ofertantul/Prestatorul, ca Lperator

economic, a fost condamnat,
7. fraudd, astfel cum este prev6zut prin articolul I din Convenlia privind protejarea intereselor
financiare al Comunitdlii Europene din27 noiembrie 1995;xiv. are loc o incdlcare gravd a obligafiilor care rezvltddin legislafia europeand relevantd pentru
domeniul Contractului gi care a fost constatatd printr-o deciiie a Curfii-de Justi{ie a Giunii
Europene qi, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit s[ fie atribuit Prestatorului;xv. impotriva Prestatorului se deschide procedura falimentului, Prestatorul avdnd dreptul de a
pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din Contract ?ndeplinitd pdndladata dfnunldrii
unilaterale a Contractului.
(c) Partea care intenlioneazd sd rezilieze Contractul trebuie sd notifice celeilalte pdrfi aceastd
intenlie precum qi motivele invocate pentru reziliere.(d) Indiferent de motivele de reziliere, Prestatorul trebuie sd ofere toatd asistenla necesara,
inclusiv informa{ii, documente Ei fiEiere, pentru a permite Achizitorului sd completeze, sd continue
sau sd transfere Serviciile, fdrd a intrerupe activitdfi sau fdrd a avea vreun e^fect negativ asupra
calitdpii sau continuitdfii Serviciilor.
(e) Ca efect al rczilieiri. Prestatorul este rdspunzdtor pentru daunele suportate de Achizitor, ca
ulmare a incetdrii Contractului, inainte de tetmen, din culpa Prestatonrlui ,lnclusiv costuri privind
procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru pred.area sau continuarea Serviciilor,
Achizitorul poate pretinde despdgubiri pentru astfei de piejudicii, astfel cum este stabilit in
prezentul contract.
24,3, Achizitorul este exonerat de orice obligalie de platd cdtre Prestator pentru Servicii prestate
ulterior datei rezilierii;
24.4. Contractul se rezilieazd" gi in urmdtoarele situafii:
a, in cazul in care una din pdrfi nu iqi executi sau executd necorespunzdtor obligafiile contractuale;
b. Prestatorul cesioneazd contractul frrd arespecta prevederile cliuzeireferitoare la Cesiune ;
c.Prestatorul nu incheie ;i nu menfine in vigoare garan[iade bund execufie;
d. te4ul susfindtor nu respectd obligaliile asumate prin angajamentul ferm (dacd este cazul).
e. achizitorul poate proceda la rezilierea unilateral[ a contractuiui, fird efectuarea vreunei
formalitdli gi frrd, intervenlia instanfei de judecatd, in situalia in care Contractantul
subcontracteazd ftrd, acordul dat in scris de cdtre Achizitor.
24,5. ContractuI incete azd, inurmdtoarele situafii :
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a) prin ajungere la termenul prevdzut in art. 6;
b) prin executarea de cdtre ambele pdrli a tuturor obligafiilor ce le revin conform prezentului
contract qi legislafiei aplicabile;
c) prin acordul pdrfilor consemnat in scris, doar atunci c0nd obligaliile reciproce asumate pdnd la
data incetdrii sunt indeplinite de cele doud pdrgi

25. Comunicdri
25.1.1Orice comunicare dintre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s[ fie
transmisd in scris.
25,t,2 Orice document scris trebuie irnegistrat atdt in momentul transmiterii, cdt gi in momentul
primirii.
25,2, Comunicdrile intre pdrli se pot face gi prin poqtd, fax sau e-mail, cu conditia confirmdrii in
scris a primirii.

26. Legea aplicabild contructului
26.1. Contracful va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Pdrlile au inteles sd semneze astdzi, 20.02.2020, prezentul contract in doud exemplare
originale, cAte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
MUNICIPIUL SLOBOZTA

Primaro
Adrian Nicolae Mocioniu I

Administrator Public
Gheorghe Puia

Economicd

ot r,f
' Prestator,

Asocierea S.C. Electromagnetica S.A. -
S. C. Trodonic S.R.L

tori;:

W
F

I

uiti lL

"'''tl-''i1
\lxe^'zti
d,' *

v

S ervrciul Gospoddrie lomunald
$ef Servicir'

Mihaela Neagcr.

Direclia Tehnicd
Serviciul Investilii, Lucrdri Publice. Achizilii Publice gi Concesiuni

$ef Serviciu,
Rodica Stoica

Compartimentul Achizilii Publice qi Concesiuni
Violeta Dumitras,crr

Serviciul Juridic
Aurelia Dinu
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a) prin ajungere la termenul prevdzut in art. 6;
b) prin executarea de cdtre ambele pdrli a tuturor obligaliilor ce le revin conform prezentului
contract Ei legislaliei aplicabile;
c) prin acordul p64i1or consemnat in scris, doar atunci cdnd obligaliile reciproce asumate pdnd la
data incetdrii sunt indeplinite de cele doud pdrfi

25. Comunicdri
25.1.1Orice comunicare dintre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezenfrilui contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.
25.1.2 Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cdt gi in momentul
primirii.
25.2. Comunic[rile intre pdr]i se pot face gi prin poqtd, fax sau e-mail, cu condigia confirmdrii in
scris a primirii.

26. Legea aplicabild contractului
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pdrlile au inleles sd semneze astdzi, 20.02.2020, prezentul contract in doud exemplare
originale, cdte unul pentru fiecare parte.

Achiaitor,
MUNICIPIUL SLOBOZTA

Primar,
Adrian Nicolae Mocioniu i

Administrator Public
Gheorghe Puia
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, Prestator,
Asocierea S.C. Electromagnetica S.A. -
S. C. Trodonic S.R.L
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Serviciul Juridic
Aurelia Dinu
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Violeta Dumitra.sprr
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