
Contract de achizi{ie publici de servicii
nr. /

1. Pir{ile contractante
In temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice cu modificdrile qi completdrile

ulterioare, urmare a referatului nr. 32567 I 25.02.2022, Direcliei Juridice qi Administralie Publice
Locale s-a incheiat prezentul contract de achizilie publicd de servicii,

intre

U.A.T. MUNICIPIUL SLOBOZIA, avdnd sediul in Slobozia, Jud. Ialomila, Str. Episcopiei Nr.
1, cod poqtal 920023, telefon: 02431231401, fax: 02431212149, cod fiscal 4365352, cont nr. RO
45TR8224A510103200108X, deschis Ia Trezoreria Municipiului Slobozia, e-mail:
office@municipiulslobozia.ro , reprezentata legal prin domnul Dragoq SOARE, avdnd func{ia de
Primar, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

qi

avdnd sediul in
:; il;;; i;;;sil;;;. .!;i,?l;

:: ::: :::T ': l:::::'1'l

e-mail
Comerlului cont

reprezentatd legal prin..
calitate de Prestator, pe de altd parte.

2. Definilii
2,1 In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretafi astfel:
a) Contract - prezentul contract qi toate anexele sale;
b)achizitor Si prestator - pd4ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) prelul contractuhti - preful pldtibil prestatorului de cdtre achizitor,inbazacontractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d)servicii - activitdli a cdror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse ?n

anexa"/anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
\fo4a majord - Termenul ,,For!6 major6" utilizat in prezentul Contract este definit potrivit art.
1.351 alin. (2) din Codul civil qi inseamnd un eveniment independent de controlul Pdrlilor, care
nu se datoreazd, culpei acestora, care nu putea fi prevdzut in momentul incheierii Contractului qi
care face imposibild indeplinirea, integrald sau par{ial6, a obligaliilor de cdtre una dintre Pdrfi qi
include calamitdli, greve, sau alte perturbdri ale activitdlii industriale, acfiuni ale unui inamic
public, rdzboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecfii, revolte, epidemii, pandemii, alunecdri
de teren, cutremure, furtuni, trdsnete, inunda{ii, deversdri, turbulenle civile, explozii qi orice alte
evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Pdrfilor qi care nu ar putea fi evitate
prin luarea mdsurilor corespunzdtoare de diligentd. Enumerarea nefiind exhaustivd, ci
enuntiativd. Nu este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, frrd, a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din
pa4i.
g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.
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3.1. ln prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se

specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4, Obiectul gi prelul contractului
4.L. Prestatorul se obligd sb presteze serviciile avAnd ca obiect ,,Servicii pogtale qi de curierato',
in perioada convenitd gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract, constdnd

in preluarea, prelucrarea, transportul gi livrarea la destinatari a corespondenlei, in conformitate

cu obligaliile asumate prin prezentul contract.
4.2, Achizitorul se obligd s5 plSteascd prestatorului prelul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii avdnd ca obiect,,Servicii poqtale gi de curierat".
4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, pldtibil
prestatorului de cdtre achizitor, este de......................1ei firi T.V.A., la care se adaugd

T.V.A. in valoare de ................. lei.
4.4. Yaloarea finald a contractului, pldtibild prestatorului de cdtre achizitor pentru indeplinirea
contractului, este constituitd din suma costurilor serviciilor real prestate, receplionate gi facturate,

care nu poate depdgi valoarea totald a contractului;
4.5. Serviciile prestate pentru fiecare 1un6, care se vor efectua in cadrul prezentului contract, sunt

urmatoarele:
a) - pentru trimiterile aflate in interiorul ariei de acoperire .................., tarifele sunt urmdtoarele:

Nr.
crt.

Categoria de coresponden{i in functie
de greutatea trimiterilor si tipul de

serviciu
Cantitate

1

Valoare
lei fara
TVA

Corespondenta pdn6 la20 g simpla(local)

2

Corespondenta pdnd la20 g cu confirmare
de primire cu 1 avizare

buc 50

J

Corespondenta pdnd Ia20 g cu confirmare
de primire cu2 avizari

0

4 De la 2l-50 g simpla buc

5

2.100
De la 2l-50 g cu confirmare de primire cu
I avizare

buc 32.500

6

De la 2l-50 g g cu confirmare de primire
cu2 avizari

0

7 De la 51- 100 g simpla

8

De la 51- 100 g cu confirmare de primire
cu I avizare
De la 5 1- 100 g cu confirmare de primire
at2 avizari9

1

UM

0 De la 101- 250 g simpla
0

11

De la 101- 250 g g cu confirmare de
primire cu 7 avizarc

buc

0

1

13
De la 251- 500 g simpla buc

2

De la 101-250 g cu confirmare de primire
cu2 avizai

buc

50

P.U.

l4
De la 251- 500 g g cu confirmarc dc
primire cu I avizare

buc

)

buc

buc

buc

0

0

buc

buc

0

buc

0

buc

0

0
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1

De la 251- 500 cu confirmare de primire
cu2 avtzari5

1 6

0

De la 501 - 1.000 g simpla
0

0

71

De la 501 - 1000 g g cu confirmare de
primire cu 1 avizare
De la 501 - 1000 g cu confirmare de
primire cu2 avtzari

1

18

9 De la 1.001- 2000 g simpla

20

De la 1001 - 2000 g cu confirmare de
primire cu I avizare

2t

5. Durata contractului
5.1. Durata de valabilitate a contractuluireprezintd intervalul de timp in care prezentul contract
opercazd" valabil intre pdrfi, potrivit legii, ofertei Ei caietului de sarcini, de la data intrdrii sale in
vigoare qi pdnd la epuizarea convenfionald sau legald a oricdror efecte pe care le produce.
5,2.Prezentul contract intrd in vigoare de la data semndrii de cdtre ambele pdrfi contractante.
5.3. Executarea contractului - de la ........... qi pdnd la .........

De la 1001 - 2000 g cu confirmare de
primire cu2 avizari

6, Do c ume nte Ie co ntructul ui
6.1. Documentele contractului sunt.'
a) caietul de sarcini, inclusiv clarfficdrile Si/sau mdsurile de remediere aduse pdnd la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice Sifinanciare;
b) oferta, respectiv propunereq tehnicd Si propunereafinanciard;
c) Contractul de subcontractare nr. ...... fncheiat cu ...... .....,....;
d)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
e) acte adilionale, dacd este cazul.
6,2, In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de achizi]ie public6, se constat[ cd
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinfelor prevdzute in
caietul de sarcini, prevaleazdprevederile caietului de sarcini.

TOTAL

buc

buc

buc

buc

0

buc

buc

buc

0

0

7, Obligaliile principale ale prestatorului
7.1. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
convenitd qi in conformitate cu obligatiile asumate.
7,2, Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele qi performanlele prezentate in
propunerea tehnicd, anexd la contract.
7.3. Prestatorul va asigura servicii de acoperire nalionalS, respectiv livrarea trimiterilor poqtale la
orice adresd poqtald de pe teritoriul Rom6niei prin mijloace proprii.
7.4. Trimiterile vor fi livrate sau avizate pentru livrare/ridicare de la sediul operatorului
economic in cel mult 5 zile lucrdtoare de la preluare.
7.5. Prestatorul va asigura preluarea trimiterilor poqtale de la sediul achizitorului din Slobozia,
str. Episcopiei, nr. 1, camera 20, parter, Compartimentul Registraturd qi Relalii Publice, zilnic de
luni p6nd joi, intre orele 15:00-16:30, iar vineri intre orele 13:00-14:00. Preluarea trimiterilor
poEtale se va face pebazd, de borderou zilnic de predare-primire, intocmit de cltre achizitorin2
exemplare pe suport de hdrlie qi/sau in format electronic. Orice aplicatie informaticd/documente
utilizate de prestator sau formulare pretipdrite pentru preluarea trimiterilor pogtale vor fi puse la
dispozilia achizitorului cu titlu gratuit. tsorderoul trebuie sd confind cel pulin rubricile:
,,Denumirea sau numele complet al destinatarului", ,,destinafia", ,,numdrul de inregistrare al
adresei",,,observalii".
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7.6. Prestatorul va returna in mod obligatoriu la sediul achizitorului cel mai tdrziu in termen de 5
zile de la expirarea termenului de distribulie (cel mul 5 zile lucrdtoare de la preluare- pct.7.4,
respectiv, cel putin 10 zile de la data avizdrii- pct.7.10), borderourile pe care sunt inscrise

numerele de inregistrare, destinatarul, compartimentul emitent qi cantitatea de plicuri
preluate(numdr buc6!i).
7.7, Prestatorul se obligd fala de achizitor, inclusiv pentru trimiterile transmise de cdtre

subcontractant (dacd este cazul), sa returneze la sediul achizitorului confirmdrile de primire in
original, pe suport de hdrtie, in cazul scrisorilor recomandate cu confirmare de primire care au

fost livrate cdtre destinatari, cdt qi scrisorile/coletele pogtale care nu au fost livrate qi sunt retururi
insolite de notificarea de avizare qi motivul nelivrdrii semnate, pe bazd de borderou. In borderou

se va marca distinct pozilia corespondenfei/coletului poEtal care nu a putut fi livratd Ei se va

menliona motivul nepreddrii, precum qi data la care se va face returnarea acestora cdtre achizitor,
returrrri insolite de notificarea de aviz.arc. Trimiterile se predau de cdtre prestator destinatarilor
persoane juridice, pe bazd de semndturd qi qtampild, respectiv, persoanelor fizice sau in lipsa

acestora, membrilor majori ai familiilor acestora, care posedd acte de legitimare qi au acelaqi

domiciliu sau regedinld cu a destinatarului.
7.8. Dovada preddrii trimiterii reprezintd un formular pre-tipdrit pe care prestatorul il va pune la

dispozilia achizitorului cu titlu gratuit.
7.9. Livrarea trimiterilor cdtre destinatari se va face dupd legitimarea primitorilor gi in baza

semndturii acestora in formular. Dacd livrarea trimiterii nu a fbst posibila la sediul/domiciliul
destinatarului, prestatorul va notifica cu aceastd ocazie destinatarul despre trimiterea poEtald ce ii
este adresatd.

7.10. Trimiterile poqtale vor fi pdstrate de prestator la sediul sdu, pentru o perioadd de cel pulin
I0 zile de la data avizdrii, astfel incdt destinatarii sd le poatd ridica induntrul acestei perioade. In
intervalul de timp prevdzut anterior, prestatorul are urmdtoarele obligalii, ftrd a percepe tarife
suplimentare:
a) sa incerce cel pulin o datd predarea trimiterii la sediul/domiciliul destinatarului;
b) in cazul trimiterilor cu confirmare de primire cu 2 avrzdri, sd notifice, suplimentar fald de

prima notificare, cel pulin o datd, destinatarul, asupra trimiterii;
c) in cazul imposibilitdlii de livrare a trimiterilor cu confirmare de primire, prestatorul va

consemna in confirmarea de primire pe care o va returna expeditorului motivul nelivrdrii.
7.11. Prestatorul va transmite punctual la solicitarea achizitorului, informafii asupra stadiului
trimiterilor poqtale, prin intermediul codului unic de identificare cale inso{eEte trimiterea.
7.12. (l) Prestatorul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamalii gi actiuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate

intelectualS (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu serviciile prestate, gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceplia situaliei in
care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre

achizitor.
(2) Despdgubirile precizate mai sus se datoreazd doar dacd sunt produse din culpa prestatorului 9i

se referd doar la acest contract.
7.13. in cazul in care prestatorul va livra corespondenla la o adresd greEitd va rdspunde atat

patrimonial c6t qi nepatrimonial pentru fapta sa.

7,l4,in cazul pierderii unei expedilii dupd ce aceasta a fost predatd spre livrare, prestatorul se

obligd la plata unei despdgubiri constAnd in returnarea prelului pldtit pentru expedilia plicului
respectiv, precum gi la repararea oricaror alte prejudicii solicitate achizitorului de cdtre terlii
destinatari.
7.15. Prestatorul se obligd sd asigure gratuit asistenld Ei cooperare rezonabild Ei promptd

achizitorului in a rdspunde oric[ror solicit[ri, plAngeri sau alte courunicdri primite de la orice

persoand fizicd,vizatd, ale cdrei date personale au fost utilizate prin prezentul contract.
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7,16, Prestatorul va prelucra datele personale numai pe baza instrucliunilor scrise ale
achizitorului si in conformtate cu prevederile contractului si legislafia aplicabild. La incetarea
contractului sau la solicitarea achizitorului sau a persoanei fizice vizate, prestatorul va Eterge
datele personale, cu exceptia cazului in care acestea trebuie pdstrate din motive legale sau in baza
unui alt temei juridic, caz in care prestatorul le va mai pdstra pdnd la expirarea termenului
prevdzut de lege, sau pe durata existentei acelui temei juridic, aplicdnd aceleaqi mdsuri de
proteclie a acestora.
7.17. Prestatorul va adopa mdsuri tehnice Ei organizatorice adecvate privind securitatea datelor
personale, pentru prevenirea prelucrlrilor ilegale sau neautorizale, pierderii sau qtergerii
accidentale, accesului neautorizat, dezvdluirii, modificdrii, utilizdrii, distrugerii ilegale sau
neautorizate. Prestatorul se obligd s[ despagubeascd orice persoand vizatd pentru prejudiciile
direct suferite, evaluate qi dovedite de aceasta, ca urrnare a nerespectdrii de cdtre prestator a
obligatiilor sale legale in legdturd cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

8, Obligaliile principale sle uchizitorului
8.1. Achizitorul se obligd sd pldteascd preful convenit in prezentul contract pentru serviciile
prcstatc;
8.2. Achizitorul se obligd sd recepfioneze serviciile prestate in termen de 5 zile lucritoare de la
prestarea lunard a serviciilor care fac obiectul prezentului contract..
8.3. Achizitorul are obligalia de a efectua plata cdtre prestator in termen de 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii de cdtre achizitor, conform Legii nr. 7212013 privind
mdsurile pentru combaterea intdrzierii in executarea obligaliilor de platd a unor sume de bani
rezultdnd din contracte incheiate intre profesionigti gi intre aceqtia qi autoritdli contractante, cu
modific[rile qi completdrile ulterioare. Prestarea serviciilor se va efecta lunar, iar factura va fi
insolitd de procesul - verbal de receplie cantitativd qi calitativd a serviciilor prestate. Facturile
corespunzdtoate serviciilor prestate vor conline explicit serviciile $i cantitdlile, sau vor fi insolite
de cdtre una sau mai multe anexe in care sd fie inventariate tipurile qi cantitdlile serviciilor
prestate.

8.4. Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul iqi
onoreazd restanla, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

9. Sancliuni pentru netndeplinirea culpabild a obliguliilor
9.1. In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu executd, executd cu intdrziere sau
executd necorespunzdtor obligaliile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul este
indreptdfit de a deduce din pretul contractului, ca penalitdfi, o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0rlo/o din valoarea serviciilor neprestate, pentru fiecare zi deintdrziere, incepdnd
cu ziua imediat urmdtoare termenului de scadentd gi pdn6 in ziua stingerii obligafiei, inclusiv.
Aplicarea de majorari de intdrziere de cdtre achizitor nu absolvd prestatorul de obligalia de
prestare a serviciilor.
9,2, In cazul in carc achizitorul nu onoreazd, facturile la expirarea perioadei convenite, atunci
acesta are obliga{ia de a pl6ti, ca penalitdli, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0rlo/o pe
zi aplicat asupra valorii obligaliilor neonorate la termenele stabilite, incepdnd cu ziua imediat
urmdtoare termenului de scadenJd gi pdnd inziua stingerii obligafiei, inclusiv.
9.3. Achizitorul igi rezervd, dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scris6,
adresatd prestatorului, fbrb nici o compensa{ie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca
aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la ac{iune sau despdgubire pentru
prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru
partea din contract indeplinitd pdnd la data denunjdrii unilaterale a contractului.
9.4. Nerealtzarea in totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivd a prestatorului, dd
dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 10 % din valoarea
contractulur, ftrd, T.V.A.
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9.5. Neexecutarea prevederilor contractuale in mod culpabil dd dreptul achizitorului, in condiliile
art.1553 din Codul Civil, alin. (2), partea finald, sd rczilieze de drept contractul, ftrd altd

formalitate qi ferd interventia instantei de judecati. Prezentul pact comisoriu iqi produce efectele

de la data scadenlei obligatiilor neefectuate

Clauze speciJice

10. Alte responsabilitdli ale prestatorului
10.1. (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute in contract cu

profesionalismul qi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu

cerintele din caietul de sarcini qi propunerea sa tehnicd.
(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele Llmane,

materialele, instalafiile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitivd, cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este

prevaztrtLin contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
t 0.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu

termenul de prestare convenit. TotodatS, este rdspunzdtor atdt de siguranJa tuturor operaJiunilor qi

metodelor de prestare utilizate, cdt qi de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului.
10.3. Prestatorul are obligatia de a nu utiliza, pe intreaga perioadd in care se afld in posesia

trimiterii poqtale, metode de manipulare a trimiterilor poqtale care pot altera/deterioara prin
intervenlia unor factori externi, trimiterea poqtald ori conlinutul acesteia.
10.4. Prestatorul are obligafia de a nu utilizametode de manipulare a trimiterilor poqtale care pot
da oricdror persoane, inclusiv angajalilor proprii, posiblitatea de a cunoaqte conlinutul trimiterii
poEtale.

10.5. Prestatorul are obligalia de nu divulga qi de a nu oferi terfilor posibilitatea de a lua
cunoqtinld, in orice mod qi in orice moment al prestdrii serviciilor poqtale, de informafii
referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale expeditorului sau destinatarului
trimiterii poEtale, ori de continutul trimiterii poqtale, cu excepfia cazurilor prevdzute de lege.

10.6. Prestatorul are obligafia de a nu divulga publicului informaliile referitoare la identitatea
expeditorului sau a destinatarului trimiterii poqtale, la conlinutul sau valoarea trimiterii poqtale.

L0.7. Atunci cdnd natura bunului care face obiectul unei trimiteri poEtale cere ca el sd fie
ambalat, prestatorul va proteja acest bun conform standardelor qi normelor tehnice in vigoare. Pe

toatd durata operafiunilor de preluare, prelucrare, transport qi livrare la destinatari, prestatorul
rdspunde pentru pierderea totald sau parfiald a bunului expediat, precum gi pentru pagubele

pricinuite persoanelor, mediului sau a instalafiilor qi echipamentelor utilizate in procesul de

procesare qi livrare.
10.8. Prestatorul va asigura integritatea documentelor expediate din momentul ridicdrii acestora

de la sediul achizitorului qi pdnd la predarea acestora la destinatar. Reprezentanfii pre^statorului

au obligafia de a verifica modul de ambalare, sigilare Ei starea exterioard a trimiterilor. In situafia
in care acestea nu sunt corespunzdtoare, prestatorul va sesiza achizitorul asupra riscului
deteriordrii prin manevrele de manipulare pe parcursul prelucrdrii qi vor solicita ambalarea Ei

sigilarea corespondenfei in vederea prelucrdrii.
10.9. Prestatorul va pdstra confidenfialitatea informatiilor referitoare at6t la trimiterile poqtale,

cdt Ei la destinatar.

11. Alte responsabilitdli ale achizitorului
11.1. Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitSli gi/sau informalii pe

care acesta le-a cerut in propunerea tehnicd qi pe care le considerd necesarc pcntru indcplinirea
contractului.

)
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11.2. Corespondenfa achizitorului se va preda prestatorului la sediul achizitorului in plicuri
inchise(lipite), inscripfionate cu adresa destinatarului, adresa expeditorului Ei numdrul de

inregistrare a trimiterii.

12. Receplie Si veri/icdri
12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd qi din caietul de sarcini.

I 3. incepere, Jinalizare, intilrzieri, s istare
13.1. (1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor incepdnd cu data de

01.01.2021.
(2) in cazul in care prestatorul suferd intdrziei, pd(ile vor stabili de comun acord prelungirea
perioadei de prestare a serviciului;
13.2. (l) Serviciile prestate inbaza contractului trebuie finalizale in termenul convenit de pdrfi,
termen care se calculeazd de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2) in cazul in care:

i) orice motive de intdlziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau

ii) alte circumstanle neobiqnuite susceptibile de a surveni, altfel dec6t prin incdlcarea
contractului de cdtre prestator,

indreptdjesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, atunci pdrfile
vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adilional.
13.3. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd termenul de prestare,

acesta are obligalia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadei de prestare asumate se face cu acordul pdrtilor, prin act adilional.
13.4. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,

orice intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdfi
prestatorului.

I 4, Aj ustarea prelului contructul uit
14.1. Pentru serviciile prestate, plAfile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiarS, anexd la contract.
14.2. Pre{ul contractului este ferm qi nu se ajusteazd.

1 5, Subcontractanli, Asociere, Terli suslindtori
15.1. (1) Achizitorul solicitd prestatorului, cel mai tdrziu la momentul inceperii prestdrii
serviciilor, sd ii indice numele, datele de contact gi reprezentanlii legali ai subcontractanlilor sdi
implicati in executarea contractului de achizilie publicd, in mdsura in care aceste informalii sunt
cunoscute la momentul respectiv.

(2) Prestatorul are obliga{ia de a notifica achizitorului orice modificdri ale informatiilor
prevdzute la alin. (1) pe durata contractului de achizilie public6.

(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executdrii
contractului de achizilie publicd, cu condilia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o
modificare substanliald a contractului de achizilie publicd, in condiliile art. 221 din Legea nr.

9812016, actuahzald,.
(a) in situafia prevdzutd la alin. (3), prestatorul va transmite achizitorului informaliile

prevdzute la alin. (1) qi va obline acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanli
implicafi ulterior in executarea contractului.

(5) Atunci cAnd inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanfi are loc dupd
atribuirea contractului, aceqtia transmit certificatele qi alte documente necesare pentru verificarea
incxistentei unor situatii dc cxcludcrc qi a rcsursclor/capabilitdlilor corespunzdtoare pdrfii lor de

implicare in contractul care urmeazd sd fie indeplinit.

' Clauza se utilzeazd numai in cazul in care preJul contractului nu este ferm
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15.2. (1) Achizi.torul efectueazd pl6fl corespunzdtoare pd4ii/pdrfilor din contract indeplinite de

cdtre subcontractantii propuqi in ofertd, dacd acegtia solicitd, pentru seviciile prestate, potrivit
contractului dintre prestator gi subcontractant in conformitate cu dispoziliile legale aplicabile,
atunci cdnd natura contractului permite acest lucru qi dacd subcontractanlii propugi gi-au

exprimat optiunea in acest sens.
(2) in sensul alin. (l), subcontractorii iqi vor exprima la momentul incheierii contractului

de achizilie publicd sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizilie public6, dupd

caz, opfiunea de a fi pldtiti direct de cdtre achizitor. Achizitorul efectueazd pld]ile directe cdtre

subcontractanJii agreafi doar atunci c6nd prestafia acestora este confirmatd prin documente
agreate de toate cele 3 pdrfi, respectiv achizitor, prestator qi subcontractant sau de achizitor qi

subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat, prestatorul blocheazd confirmarea executdrii
obligatiilor asumate de subcontractant.

(3) Atunci cdnd un subcontractant igi exprim6 opfiunea de a fi pldtit direct, achizitorul va
stabili in cadrul contractului de achizilie public6. clauze contractuale obligatorii ce prevdd
transferul de drept al obligaJiilor de platd cdtre subcontractant/subcontractanti pentru
partea/pdrtile din contract aferentd/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost
confirmatd indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu
prevederile alin. (2).

(4) Achizitorul va solicita, la incheierea contractului de achizilie publicd sau atunci c6nd

se introduc noi subcontractanti, prezentarca contractelor incheiate intre prestator qi

subcontractant/subcontractanfi nominalizali in ofertd sau declarali ulterior, astfel incdt activitdlile
ce revin acestora, precum gi sumele aferente prestafiilor, sd fie cuprinse in contractul de achizilie
publicd.

(5) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoaqtere ale acestora, cAt qi contractele
incheiate cu aceqtia se constituie in anexe la contract.
15.3. (1) Prestatorul este pe deplin rispunzdtor fa!d, de achizitor de modul in care indeplineqte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fa!6, de prestator de modul in care iqi
indeplinegte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd aceqtia nu
igi indeplinesc partea lor din contract.
15.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu qi-a indeplinit partea

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pre{ului contractului
qi se va face numai cu aprobarea achizitorului pebazd de act adilional. Conform art. 161 din
H.G. nr. 39512016 actualizatd, in cazul in care un contract de subcontractare este denunfat

unilateral/reziliat de cdtre una din pdrfi, prestatorul are obligalia de a prelua partea(pdrlile) din
contract aferente activitdfii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in condiliile art. 151 lit. a) din H.G. nr. 39512016, actualizatil.
15.5. Prestatorul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului contract numai cu

acordul prealabil scris al achizitorului qi numai in condiliile art. 219 din Legea rc. 9812016

actualizat6., menfion6nd partea/pdrlile din contract care va fi/vor fi subcontractatd precum Ei

identitatea subcontractanf ilor.
15.6. Orice schimbare a subcontractantului fbr6 aprobarea prealabild in scris a achizitorului sau

orice incredinlare a prestdrii serviciilor de cdtre subcontractant cdtre terle pdrti va fi consideratd o

incdlcare a contractului, situatie care indreptdleqte achizitorul la rezilierea unilaterald a

contractului qi obfinerea de despdgubiri din partea prestatorului.
15.7. in cazul in care prestatorul constituie o asociere temporarS, consorfiu sau altd grupare

formatd din doud sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual gi

in solidar fatd de achizitor pentru executarea contractului gi indeplinirea obligaliilor contractuale,
inclusiv in privinfa oricdrei sume recuperabile.
15.8. in acest caz vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor, persoand desemnatd de asociere

sd actioneze in numele sdu in cadrul acestui contract gi care va fi autorizatd sd angajeze
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asocierea. ComponenJa (inclusiv identitatea liderului) qi statutul asocierii nu vor fi modificate
ftrd acordul prealabil al achizitorului.
15.9. In cazul in care prestatorul a primit, in cadrul ofertei sale, susfinere din partea unui terf
aceastd susJinere este demonstratd printr-un angajament ferm al acestui ter[, inclus in contract.

15.10. Terful sustindtor se obligd fatd de prestator gi de achizitor sd ducd la indeplinire ac{iunile
(inclusiv, dupd caz, punerea la dispozilia prestatorului a unor resurse financiare, umane ;i/sau
tehnice) sau, dupd caz,parleade servicii ce fac obiectul angajamentului ferm.
15.11. Terlul susfindtor va rdspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizi{ie
public6. Rdspunderea solidard a terlului suslindtor se va angaja sub condilia neindeplinirii de

citre acesta a obligaliilor de susfinere asumate prin angajament.

15,12, Dacd prestatorul nu reugeqte sd indeplineascd obligafiile qi responsabilitdflle contractuale

aferente activitdlilor, situaliilor sau p64ii de servicii pentru care a primit susfinere de la ter!,
achizitorul va fi indreptd{it sa notifice prestatorul gi te4ul sus{indtor qi sd solicite remedierea

situaliei prin implicarea tertului.
15.13. Terlul suslindtor va despdgubi achizitorul pentru orice daune, pierderi gi cheltuieli
suportate de achizitor in cazul in care terful suslindtor nu respectd obliga]iile asumate prin
angajamentul ferm sau indeplinegte aceste obligalii in mod defectuos)
15.14. Prezentul contract reprezintd qi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din
incdlcarea obligaliilor ce ii revin terlului suslindtor in baza angajamentului ferm, anexa la
prezentul contract. Cu titlu de garanlie, prin semnarca prezentului contract, prestatorul consimte
c6, achizitorul se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
angajamentului ferm, putdnd urmdri orice pretenfie la daune pe care acesta ar putea sd o aibd
impotriva terlului sus{indtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate de cdtre acesta.

15.15. ln cazul in care prestatorul este in imposibiltatea deruldrii prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care aprimit sus{inere din partea ter}ului inbaza angajamentului
ferm, tertul suslindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face

obiectul respectivului angajament ferm. inlocuirea prestatorului inilial cu tertul sustindtor, nu
reprezintd o modificare substanfiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate qi se va
efectua prin semnarea unui act adilional la contract qi fdrd organizatea unei alte proceduri de

atribuire.

16, Clsuzd de confidenlialitate Ei proteclia datelor cu caracter personul
16.1. Prestatorul se obligd sd pdstreze pe toatd durata ds executare a prezentului contract, precum
gi dupd incetarea acestuia, confidenfialitatea asupra datelor, informaliilor qi documentelor
referitoare la activitatea achizitorului care ii vor fi transmise in vederea rcalizdrii obiectului
prezentului contract, cu exceplia celor care prin natura lor sunt publice sau destinate publicului.
16.2. Obligafia de pdstrare a confidentiaHtAlii menlionatd la pct. 16.1. inceteazd dacd intervine
una dintre urmdtoarele situalii:
a) acordul pdrlilor;
b)datele, informafiile, documentele menfionate anterior sunt accesibile publicului sau devin
accesibile publicului pe altd cale decdt prin incdlcarcaprezentului contract;
c) dezvdluirea datelor, informatiilor qi/sau accesul la documentele mentionate anterior sunt cerute

printr-un act oficial al unei autoritdli administrative sau judecdtoregti, act emis in indeplinirea
obligafiilor legale ale respectivei autoritSli qi cu respectarea tuturor cerinlelor legale.

16.3. Derulareaprezentului contract se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului ff.
679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European gi al Consiliului Uniunii Europene privind
protecJia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind
libera circulafie a acestor date qi de abrogare a Directivei 95146/CE (Regulamentul general

privind proteclia datelor). P6rtile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita
contractului pe care l-au incheiat. Orice prelucrare suplimentard sau in alt scop, face obiectul
unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Pdrti. De asemenea, perioada de stocare

a datelor personale prelucrate prin contract este limitatd la perioada corespondentd, rcalizdrii
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obiectului principal al contractului. Datele cu caracter personal schimbate intre Pdrli nu pot
deveni accesibile sau comunicate unor terle pdrfi neautorizate sau puse la dispozilie spre utilizare
intr-un alt mod. Prin urmare, Plrtile vor lua toate mdsurile tehnice qi in special organizatorice
necesare, in ceea ce priveqte obligaliile asumate prin aceastd clauz6.

17, Forla majord
17.1. Forfa majord este constatat[ de o autoritate competentd.
17.2. Fo\a majorb exonereazd parfile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul conttact, pe toatd perioada in care aceasta actioneazL.
17.3. indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fo4ei majore, dar ftri a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pAnd la aparilia acesteia.
17.4. Partea contractantd care invocd fo4a majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrfi,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitdrii consecinJelor.
17.5. Partea contractantd care invocd fo4a majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrli
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
17,6, Dacd forfa majord ac[ioneazd sau se estimeazd ca va ac]iona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sb notifice celeilalte pdrti incetarea de drept a prezentului contract,
ftrd ca vreuna din p6rli sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.

I 8. Solulionarea litigiilor
18.1. Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru arezolvape cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturi
cu indeplinirea contractului.
18.2. Dacd, dupl 30 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reuqesc

sd rezolve in mod amiabil o divergen{d contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se

solulioneze de cdtre instantele judecdtoregti competente de la domiciliul achizitorului, potrivit
dreptului comun.

19, Amendamente
19.1. Pe durata indeplinirii contractului de prestdri servicii, pdrfile au dreptul de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al parfilor, prin act adifional.

20, Cesiunea
20.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate

prin contract.
20,2, O cesiune va fi validd doar dacd reprezintd un acord scris prin care o Parte transfer[
Contractul sau parte din acesta unui te4 qi a fost oblinut acordul prealabil al celeilalte Pdrli. Cu
exceplia urmdtoarelor cazuri, 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 efectua pl61i directe cdtre Subcontractanlii care qi-au exprimat opliunea in acest

sens,
c)in cazul rezilierii Contractului de cdtre Achizitor, 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 obligatiile prestatorului

sunt preluate, ca uffnare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces

de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de cdtre noul prestatot care indeplinegte

criteriile de calificare gi selecfie stabilite inilial, cu condilia ca aceastd modificare sd nu

presupund alte modificdri substantiale ale Contractului gi sd nu se realizeze cu scopul de a eluda

I
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aplicareaprocedurilor de atribuire prevdzute de Legea in domeniul achiziliilor publice.
20.3. Aprobarea unei cesiuni de cdtre Achizitor nu-l va elibera pe Prestator de obliga{iile care ii
revin pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionatd
20,4.ln cazul in care Prestatorul a cesionat, integral sau parfial. Contractul fbrd respectarea
prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sancfiunea pentru inc[lcarea
Contractului.

21, Incetsrea ;i rezilierea contractului
21.1.(a)Nerespectarea de cdtre prestator, din culpa sa exclusivd, a obligaliilor asumate prin
prezentul Contract, dd dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul Ei de a pretinde plata de
daune-interese.
(b) Nerespectarea de cdtre Achizitor, din culpa sa exclusivd, a obligatiilor asumate prin
prezentul Contract, dd dreptul prestatorului de a cere rezilierea Contractului Ei de a pretinde
numai plata corespunzdtoare pentru pariea din Contract indeplinitd qi recepfionatd, pdni la data
incetdrii Contractului.
(c) tn cazul incilcdrii contractului de cdtre prestator, Achizitorul va transmite prestatorului o

notificarc, in carc acesta va indica obligalia nerespectatS de cdtrc prcstator gi obligativitatea dc
remediere in termen de 5 zile de la data primirii notificdrii de cdtre prestator. Achizitorul are

dreptul de arczilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisd adresatd prestatorului,
cu 10 zile inainte de data rezilierii, fdrd a mai fi necesard indeplinirea vreunei formalitdli
prealabile qi fbrd a mai fi necesard interventia vreunei instanle judecdtoreqti qi/sau arbitrale, in
oricare dintre situaliile urmdtoare expres prevdzute Ei doar dacd prestatorul nu a remediat situafia
respectivl in cadrul termenului de gralie stabilit prin prezentul contract.
In acest caz, prestatorul nu este indreptdlit sd pretindd nicio sumi reprezentdnd daune sau alte
prejudicii, dac6:
i, Prestatorul nu-qi indeplineqte obligaliile conform prevederilor Contractului;
ii, Prestatorul nu se conformeazd, in perioada de timp stabilitd prin prezentul contract,
conform notificdrii emise de cdtre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea neconformitdlii
precum qi executarea sau neexecutarea obligafiilor din prezentul Contract, care afecteazd in mod
grav executarea in mod corespunzdtor Ei la termen a obligaliilor contractuale ale prestatorului;
iii. Prestatorul rcfuzd sau omite sd aducd la indeplinire Dispoziliile emise de Achizitor in
condiliile prezentului Contract;
iv. Prestatorul a sdvdrgit abateri profesionale;
v. Prestatorul subcontracteazd ftrd a avea acordul scris al Achizitorului;
vi. Prestatorul se afld intr-o situalie de conflict de interese, iar aceastd situatie 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 hotdrdre judecdtoreasci definitivd;
viii. aparilia oricdrei alte incapacitdti legale care sd impiedice executarea Contractului;
ix. Prestatorul eEueazd in a fwniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori
asigurdrile solicitate sau persoana care fumizeazd garan\ia ori asigurarea nu este in mdsurd s6-gi
indeplineascd obligatiile la care s-a angajat prin Contract(dacd este cazul);
x. in cazul in care, printr-un act normativ, se modificd interesul public al Achizitorului in
legdturd cu care se presteazd Serviciile care fac obiectul Contractului;
xi. Prestatorul a incdlcat obligaliile in domeniul mediului, social qi al relaliilor de munc6,
stabilite prin legislafia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislafia nationalS, prin acorduri
colective sau prin tratatele, convenliile Ei acordurile internafionale in domeniul de activitate
aplicabil Serviciilor care fac obiectul Contractului;
xii. la momentul atribuirii Contractului, fie Prestatorul se afla in situalia de a fi fost
condamnat, prin hotdrdre definitivd a unei instanfe judecdtoregti, 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
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situalia de a fi fost condamnatd printr-o hotdr6re definitivd pentru comiterea uneia dintre
urmdtoarele infracliuni :

1. constituirea unui grup infracfional organizat, astfel cum este prevdzttt prin art. 367 din
Legea nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificdrile qi completirile ulterioare, sau prin
dispoziliile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care Prestatorul, ca operator
economic, a fost condamnat,
2. infracfiuni de coruptie, astfel cum este prevdzut prin art. 289-294 din Legea nr 28612009,

cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, qi infrac]iuni asimilate infracfiunilor de coruptie, astfel
cum este prevdzut prin art. 10-13 din Legea nr.7812000 pentru prevenirea, descoperirea Ei

sancfionarea faptelor de coruplie, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, sau prin dispoziliile
corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care Prestatorul, ca operator economic, a fost
condamnat,
3. infracliuni impotriva intereselor financiare ale Ilniunii Europene, astfel cum este prevdzut
prin art. 181-185 din Legea nr.7812000, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, sau prin
dispoziliile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care Prestatorul, ca operator
economic, a fost condamnat,
4. acte de terorism, astfel cum este prevdzut prin art. 32-35 qi ar1. 37-38 din Legea nr.

53512004, privind prevenirea qi combaterea terorismului, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, sau prin dispozi{iile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care prestatorul,
ca operator economic, a fost condamnat,
5. spdlarea banilor, astfel cum este prevdzut prin art. 29 din Legea nr. 65612002, pentru
prevenirea qi sancfionarea spdldrii banilor precum Ei pentru instituirea unor mdsuri de prevenire
qi combatere a finan1drii terorismului, republicatd, cu modificdrile ulterioare, sau finanlarea
terorismului, astfel cum este prevdzut prin art. 36 din Legea rrr. 53512004, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare sau prin dispoziliile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in
care Prestatorul, ca operator economic, a fost condamnat,
6. traficul gi exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevdzut prin art.209-217
din Legea nr. 28612009, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, sau prin dispoziliile
corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care prestatorul, ca operator economic, a fost

condamnat,
7. fraudd, astfel cum este prevdzut prin articolul I din Convenfia privind protejarea

intereselor financiare al Comunitdlii Europene din 27 norembrie 1995;
xiv. are loc o incdlcare gravd" a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevantd
pentru domeniul Contractului qi care a fost constatatd printr-o decizie a Curlii de Justilie a

Uniunii Europene qi, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit
Prestatorului;
xv. impotriva Prestatorul se deschide procedura falimentului, Prestatorul avAnd dreptul de a

pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din Contract indeplinitd p6nd la data

denunldrii unilaterale a Contractului.
(d) Prestatorul poate rczilia Contractul in situaliile stabilite in prezentul contract.
(e) Partea care intenlioneazd sdrezilieze Contractul trebuie sd notifice celeilalte Pdrli aceastd

intentie precum qi motivele invocate pentru reziliere.
(f) Indiferent de motivele de reziliere, Prestatorul trebuie sd ofere toatd asistenla necesard,

inclusiv informafii, documente qi fiqiere, pentru a permite Achizitorului sd completeze, sd

continue sau sd transfere Serviciile, frrd, a intrerupe activitdli sau ftrd a avea vreun efect negativ

asupra calitafi sau continuitdlii Serviciilor.
(g) Ca efect al rezilierii, Prestatorul este rdspunzdtor pentru daunele suportate de Achizitor,
ca uffnare a incetdrii Contractului, inainte de termen, din culpa Prestatorului, inclusiv costuri
privind procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea

Serviciilor, Achizitorul poate pretinde despdgubiri pentru astfel de prejudicii, astfel cum este

stabilit in prezentul contract.

)
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21.2, Achizitorul este exonerat de orice obligalie de platd cdtre Prestator pentru Serviciile
prestate ulterior datei rezilierii;
21.3. Dacd achizitorul rezilieazd, prezentul contract din culpa prestatorului, va fi indreptdfit sd

recupereze de la prestator, frrd a renun{a la celelalte ac}iuni la care este indreptdlit in baza
prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.
2L4. Contractul se rcziheazl, qi in urmdtoarele situalii:
- in cazul in care una din pdrli nu iqi executd sau executd necorespunzdtor obligaliile
contractuale;
- Prestatorul cesioneazd contractul frrd a respecta prevederile clauzei referitoare la Cesiune;
- achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, fbrd efectuarea vreunei
formalitdli Ei frrd intervenlia instanlei de judecatd, in situatia in care Prestatorul subcontracteazd
fbrd acordul dat in scris de cdtre Achizitor.
21.5. Achizitorul iqi rezervd dleptul de a rezilia contractul, in mod unilateral, in condiliile
apariliei unor circumstanle care fac ca indeplinirea contractului sd devind contrard interesului
public sau in alte situalii similare, printr-o notificare scrisl transmisd cu 10 zile inainte.

22, Limbs care guverneazd contrsctul
22.1. Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.

23, Comunicdri
23.1. (l) Orice comunicare intre pdr{i, referitoare la indeplinireaprezentului contract, trebuie sd

fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt gi in momentul
primirii.
23.2, Comunicdrile intre p6rfi se pot face qi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirmdrii in
scris a primirii comunicdrii.

24. Legea aplicabild contractului
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pdrfile au inteles sd incheie azi ........ ptezentul contract in 2 (doud)
exemplare, cdte unul pentru fiecare parle.

Achizitor,
U.AT. MUNICIPIUL SLOBOZIA

Primar,

Prestator,

Administrator
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