CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICll
nr. .............. din ................ ..

Avand ca temei legal:
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ~i completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile $i completarile ulterioare;
S-A iNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIJIE PUBLIC.A DE SERVICll (DIRIGENTIE DE $ANTIER) denumit In
continuare ,,Contractul"
Tntre
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, cu sediul in municipiul Deva,
8-dul luliu Maniu nr. 18, judetul Hunedoara, telefon 0254/233340, fax 0254/234384, avand codul fiscal 9819433, contul la
Trezoreria Deva RO 40TREZ 24A680502710101X, reprezentata prin doamna Geanina Marina lane - Director General si
doamna Georgeta Angela Popa - Director General Adjunct Economic, Tn calitate de - ACHIZITOR, pe de o parte,

................................................, cu sediul in .................... , str................... nr................. , judet ..................., cod
postal .......................... , telefon/fax .................................................., e-mail: .................................................... , numar de
Tnmatriculare
la
Registrul
Comertului
.................................. ,
cod
fiscal
RO ...................................... ,
cont .................................................. deschis la ......................................................., reprezentata prin ...............................
- ..............................,In calitate de PRESTATOR (DIRIGINTE DE SANTIER) , pe de alta parte
au convenit lncheierea prezentului Contract,
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului fl reprezinta prestarea ,,Servicii de dirigentie de santier aferente lucrarilor la obiectivul de investitii
,,Modernizare Centrul de lngrijire si Asistenta nr. 1 Paclisa"
1.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit In prezentul contract pentru serviciile prestate.
2. PRETUL CONTRACTULUI
2.1. Pretul prezentului contract II reprezinta suma de .. ....... .. . lei, fara TVA, la care se adauga cota leg ala de TVA conform
legii. Pretul ramane ferm pe toata durata de derulare a contractului, indiferent daca termenul de executie a lucrarii se va
mari sau mic~ora si nu depinde de valoarea contractului de executie.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata prezentului contract este de la data intrarii in vigoare pana la data intocmirii procesului-verbal de receptie finala a
lucrarilor la acest obiectiv.
3.2. Perioada de supraveghere a lucrarilor este pe durata executiei lucrarilor §i pana la receptia finala a acestora.
3.3. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa efectuarea receptiei finale a lucrarilor executate la acest obiectiv.
4. DEFINITll
in prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
,,Partile contractante" sunt achizitorul ~i prestatorul a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
,,Achizitor" - este beneficiarul serviciilor de proiectare in baza Contractului.
Achizitor are acela$i inteles cu Autoritatea Contractanta/Entitatea Contractanta in intelesul legislatiei achizitiilor;
,,Prestator" - este persoana juridica/fizica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita, responsabila cu
realizarea obiectului Contractului;
,,Contract" - acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau
mai multi operatori economici, numit prestator $i una ori mai multe autoritati contractante, numit achizitor, in vederea
indeplinirii integrale ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin Contract;
,,Pretul Contractului" - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza Contractului, pentru indeplinirea integrala $i
corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin Contract;
,,Standard" - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau
standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, in conformitate
cu care se Tntocme$te documentatia tehnica, in fiecare faza de proiectare $i se executa lucrarile de constructie, obligatoriu
pentru calitatea lucrarilor executate;

,,Specificatii tehnice" - cerinte. prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare
sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante;
,,Fof1a majora" - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 9i inevitabil, care impiedica sa fie executate
obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de catre una dintre Parti. care nu este urmarea
faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tinuta a raspunde, eveniment sau circumstanta pe care Partile
nu ar fi putut sa le prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Parti 9i care, odata aparute, nu au putut fi evitate sau
depa9ite de catre Parti, potrivit prezentului contract 9i sunt constatate de o autoritate competenta;
,,Subcontractant" -inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract 9i care executa/presteaza
9i/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale serviciilor/lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac
parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata prestatorului/executantului de organizarea 9i derularea tuturor
etapelor necesare in acest scop;
,,Penalitate contractuala" - despagubirea stabilita in contractul de prestari servicii ca fiind platibila de catre una din partile
contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor din
contract (majorari de intarziere 9i/sau daune-interese);
,,Proiect" - inseamna totalitatea pieselor scrise $i desenate, precum 9i variantele electronice (scanate $i editabile)
elaborate, editate, si dispuse intr.-o forma coerenta de catre prestator, absolut necesare 9i suficiente pentru realizarea in
conditiile legislatiei romane a obiectivului de investitii, oricare etapa prevazuta in continutul cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
,,Diriginte de ~antier" - persoana fizica angajata de catre beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte
a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor;
,,Obiectiv de investitii'' - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizarii unuia sau mai
multor obiecte de investitii. situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigura satisfacerea cerintelor formulate de
beneficiarul investitiei 9i de investitor;
in sintagma ,,obiectiv de investitii'' se cuprinde, dupa caz, obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de investitii sau
interventie la constructie existenta.
,,Zi" - zi calendaristica ; an - 365 de zile.
5. APLICABILITATE ~I INTERPRETARI
5.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte $i este valabil pana la indeplinirea integrala
$i corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei $i
documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare $i pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect
pe care ii produce.
5.2. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural 9i vice
versa, acolo unde aces! lucru este permis de context.
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Urmatoarele documente constituie contractul dintre achizitor $i prestator 9i fiecare dintre acestea vor fi considerate si aplicate
ca facand parte integranta din contract:
1. Prezentul contract de achizitie de servicii;
$i
2. urmatoarele anexe:
a) caietul de sarcini - inclusiv clarificarile, daca este cazul - Anexa 1;
b) propunerea tehnica - Anexa 2 $i propunerea financiara - Anexa 3; inclusiv clarificarile, daca este cazul;
c) garantia de buna executie a contractului - Anexa 4, daca este cazul;
d) asigurare de raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe durata exercitarii dreptului de practica - Anexa 5;
Qalte documente/formulare relevante, daca este cazul $i au fost solicitate.
7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate in baza Contractului vor respecta standardele, normativele 9i legislatia in vigoare.
8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC
8.1. Accesul persoanelor la informatiile din Contract se realizeaza cu respectarea termenelor 9i procedurilor prevazute de
reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public 9i nu poate fi restrictionat decat in masura in care
aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
9. GARANJIA DE BUNA EXECUJIE A CONTRACTULUI DE SERVICll
9.1. (1) Prestatorul are obligatia de a constitui Garantia de Buna Executie a contractului conform legii 9i prezentului contract
pentru realizarea corespunzatoare a contractului.
(2) In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in
cauza raportat la restul ramas de executat.
(3) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila $i in vigoare pana la finalizarea serviciilor, de catre
acesta $i remedierea/completarea documentatiei ori de cate ori a intervenit aceasta necesitate.
(4) Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia, iar prestatorul nu este indreptatit la
aceasta, cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei, prestatorul va prelungi valabilitatea garantiei de buna executie

pana cand serviciile vor fi terminate a§a cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini.
9.2. (1) Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului de servicii reprezinta 10 % din valoarea contractului tara TVA,
§i se va constitui in baza prevederilor art. 40 din H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) in situatia in care instrument~! de garantare prevazut la alin. (1 ), lit. a) nu acopera toata perioada de valabilitate a
Contractului, Prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 5 zile inainte de data de expirare.
(3) Restituirea garantiei de buna executie a Contractului se va face in conformitate cu prevederile art. 42 din HGR nr.
395/2016, cu modificarile §i completarile ulterioare.
9.3. Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie, in eventualitatea in care:
(a) Prestatorul nu reu§e§te sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, a§a cum este prevazut la art. 9.1.
(4), situatie in care Achizitorul poate revendica Tntreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;
(b) oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, Tn limita prejudiciului creat, Tn cazul in care Prestatorul nu i§i indepline§te
obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Achizitorul are obligatia
de a notifica pretentia Prestatorului cat §i emitentului instrumentului de garantare precizand obligatiile care nu au fost
respectate, cat §i modul de calcul al prejudiciului.
10. RESPONSABJLITATILE PRESTATORULUI
10.1 (1) Prestatorul are obligatia de a presta, in conditiile legislatiei romane, serviciile prevazute in Contract cu
profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fara erori sau omisiuni ale proiectului care sa genereze
ulterior lucrari suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate §i care pot leza obligatiile financiare ale Achizitorului.
(2) Prestatorul are obligatia de a Tntocmi §i prezenta Achizitorului rapoarte saptamanale ale dirigintelui de §antier.
(3) Prestatorul va fi prezent pe §antier pe toata durata de derulare a contractului, fapt care va fi consemnat in Registrulul de
evidenta a activitatii de diriginte de §antier.
(4) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele
sau altele asemenea, cerute de §i pentru contract, Tn masura Tn care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
contract sau se poate deduce Tn mod rezonabil din Contract;
10.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor Tn conformitate cu Contractul de prestare convenit.
Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor de prestare utilizate, cat §i de calificarea
personalului folosit pe toata durata Contractului.Prestatorul actioneaza pntru beneficiar si in interesul beneficiarului atat fata
de Antreprenor cat si fata de Furnizori sau Proiectanti, iar in acest sens se va tine cont de prevederile Legii 10/1995
actualizata.
10.3 Potrivit Legii 10/1995 privind calitatea Tn construtii, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, asumandu-§i
toate responsabilitatile ce decurg din continutul Contractului cat §i a prevederilor legale in vigoare, Prestatorul are eel putin
urmatoarele obligatii §i raspunderi:
a) dirigintele de §antier autorizat, raspunde potrivit obligatiilor ce ii revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum §i dupa Tmplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare §i de executie in
vigoare la data realizarii;
b) dirigintele de §antier autorizat are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de reglementare §i/sau de control Tn
constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite Tn exercitarea obligatiilor ce ii revin.
10.4 Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in Foile de
atasament raportate la cele contractate. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in
articolele de deviz. Daca Dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de plata sau documentatia nu este completa
sau edificatoare, Constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de santier le solicita
pentru clarificarea problemelor aparute.
10.5. Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi eel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele de Sarcini sau
in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Dirigintele de §antier impreuna cu reprezentantul
Constructorului. Daca metoda de masurare nu este clara, Beneficiarul va notifica Constructorul, prin intermediul Dirigintelui
de §antier, metoda de masurare. Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac
la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odata cu intocmirea procesului verbal
de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.
10.6. Dirigintele de §antier/prestatorul va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi verificate,
documentate fotografic si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si va
dispune refacerea lor daca este cazul. In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate
vor fi suportate de catre Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Antreprenorului.
10.7. (1) Potrivit Ordinului nr. 1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de §antier in exercitarea
verificarii realizarii corecte a executarii lucrarilor de constructii, dirigintii de §antier au urmatoarele obligatii §i raspunderi:
A. Tn perioada de pregatire a investitiei:

1. verifica existenta autorizatiei de construire, precum ~i indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de
valabilitate;
2. verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor ~i ale
proiectului;
3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile ~i procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;
4. verifica existenta tuturor pieselor scrise ~i desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de
urbanism sau prin avize §i concordanta dintre prevederile acestora;
5. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
6. verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati ~i insu§irea
acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7. verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;
8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante ~i le depune impreuna cu proiectantii de specialitate la
IJC/ICB in vederea vizarii;
9. verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca
aceasta va fi instituita;
10. preiau amplasamentul ~i reperele de nivelment §i le predau executantului, libere de orice sarcina;
11. participa, impreuna cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generala a constructiei §i la stabilirea bornelor de reper;
12. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de §antier;
13. verifica existenta "Planului calitatii" §i a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
14. verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei §i la IJC/ICB;
15. verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale §i daca este amplasat
la loc vizibil
B. in perioada executiei lucrarilor:
1. urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini
§i ale reglementarilor tehnice in vigoare;
2. verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii
acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement
tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee §i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a
expirat;
5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut
in documentatia tehnica §i in reglementarile tehnice;
6. verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor §i instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
7. interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;
8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
9. efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza §i §tampileaza documentele intocmite ca urmare a
verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin
ascunse etc.;
10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;
11 . transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei
privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de masuri §i, dupa caz,
propun oprirea lucrarilor;
13. urmaresc respectarea de catre executant a dispozitiilor §i/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
14. verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice
pe parcursul executiei lucrarilor;
15. anunta l.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros, §i verifica punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului;
16. anunta l.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre
investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros;
17. preiau documentele de la constructor §i proiectant §i completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele
prevazute de reglementarile legale;
18. urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de §antier §i predau terenul detinatorului acestuia.
C. la receptia lucrarilor:
1. asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor §i intocmesc actele de receptie;
2. urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor §i indeplinirea
recomandarilor comisiei de receptie;
3. predau catre investitor actele de receptie §i cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

(2) Prestatorul are obligatia de a intocmi Registrul de evidenta a activitatii de diriginte de §antier, de a-I prezenta anual
pentru vizare la l.S.C. $idea-I prezenta ori de cate ori este solicitat de reprezentantii l.S.C.
(3) Pe durata executiei lucrarilor de constructie, dirigintele de santier va intocmi si va transmite catre beneficiar urmatoarele
rapoarte:
Raport initial, care va ti elaborat in termen de 1 luna de la inceperea contractului de servicii si va consta eel putin
•
din urmatoarele:
- analiza situatiei actuale, problemele ce pot aparea si posibilele solutii;
- un program detaliat de realizare a atributiilor contractului;
- program de lucru al personalului implicat.
• Rapoarte lunare de activitate, care vor fi transmise beneficiarului in primele 10 zile ale lunii imediat umatoare celei
in care a prestat si pentru care a raportat activitatea si va consta in prezentarea detaliata a lucrarilor executate in perioada de
raportare, cu referire la asigurarea calitatii lucrarilor.
Raportul va avea atasat o documentatie fotografica in format digital (minim 5 fotografii din unghiuri diferite si
inregistrari video unde este cazul) pentru fiecare proces verbal semnat.
• Raport final la terminarea lucrarilor, care va fi intocmit la finalizarea lucrarilor si va cuprinde detalii privind serviciile
asigurate de dirigintele de santier pe parcursul executiei contractului, detalii privind executie contractului de lucrari cu un
capitol dedicat receptiei la terminarea lucrarilor, precum si Cartea tehnica a Constructiei , in conformitate cu prevederile HG
nr. 343/2017 pentru mdificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora. Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde minim urmatoarele:
- Detalii si explicatii asupra serviciilor de asistenta tehnica privind supravegherea lucrarilore asigurate de dirigintele de
santier pe parcursul desfasurarii contractului de servicii
- Detalii si explicatii desfasurarii contractului de lucrari cu un apitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarii.
• Rapoarte spciale, emise in legatura cu orice aspect major legat de aplicarea si implementarea proiectului, la cererea
beneficiarului. Raportul va fi inaintat beneficiarului nu mai tarziu de 5 (cinci) zile de la solicitare.
• Raportul final dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor de executie. Aces! raport va fi intocmit dupa
organizarea receptiei finale si semnarea procesului verbal de receptie finala, care va cuprinde informatii privind modul de
comportare a lucrarilor pe parcursul perioadei de garantie, defectele aparute si modul in care acestea au fost remediate; se
vor face precizari cu privire la completarea Cartii tehnice a Constructiei.
10.8. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum $i cele ale Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii, asumandu-$i toate responsabilitatile $i garantiile ce decurg atat din continutul Contractului cat $i a prevederilor
legale in vigoare.
10.9. Prestatorul va depune toate diligentele necesare $i va actiona in eel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitarilor
venite din partea Achizitorului, solicitari ce rezulta din natura prezentului Contract, inclusiv dar fara a se limita la obligatia
ce ii revine de a raspunde la solicitarile de clarificare ale Achizitorului. Termenele de raspuns la solicitari nu vor dep8$i 2
(doua) zile lucratoare.
10.10. Potrivit H.G.R. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii $i instalatii aferente acestora, Prestatorul are $i urmatoarele obligatii:
a) de a intocmi referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executata lucrarea;
b) de a asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor;
c) de a intocmi, in numele investitorului, documentele de receptie la terminarea lucrarilor $i dea constitui cartea tehnica a
constructiei.
10.11 . Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jumalul de Santier al lucrarii side a inregistra zilnic toate informatiile
relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau
pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor. In Jumalul de Santier, Dirigintele de santier
va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii: lucrarile executate si locatia exacta, echipamentele, materialele si
forta de munca utilizate, conditiile meteorologice, evenimente aparute, defectiuni aparute la echipamente si utilaje, orice alti
factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.
11. RESPONSABILIT'ATILE ACHIZITORULUI
11.1 . Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului orice facilitati $ifsau informatii pe care acesta le considera
necesare pentru indeplinirea Contractului.
11 .2. Achizitorul pe parcursul derularii contractului de achizitie publica are obligatia de a se implica activ prin reprezentantii
sai pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga durata a prestarii serviciilor care sunt in responsabilitatea
beneficiarului $i de care depind indeplinirea obligatiilor contractuale ale prestatorului.
11.3. Achizitorul se obliga sa plateasca pre\ul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate, in baza documentelor
justificative, cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data respectiva.
12. RECEPTIE ~I VERIFICARI
12.1. Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor $i furnizare a documentelor pentru a stabili
conformitatea lor cu legislatia in vigoare $i cu prevederile prezentului contract.
12.2. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor $i documentele pe parcursul

furnizarii/intocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerintele din caietul de sarcini/documentatia de atribuire.
Verificarile efectuate periodic, vor fi in concordanta cu graficul convenit, dupa caz. Acestea se pot numi verificari de
parcurs §i se vor concretiza prin intocmirea unui Proces Verbal in care se va mentiona rezultatul verificarilor inclusiv
eventuale recomandari.
12.3. in cazul in care reprezentantii Achizitorului insarcinati cu verificarile conform art. 12.2. de mai sus constata ca
Serviciile nu au fost prestate §i/sau Documentele nu au fost furnizate in conformitate cu solicitarile Achizitorului §i
prevederile Contractului, vor consemna aspectele semnalate in Procesul Verbal mentionat la art. 12.2 §i ii vor notifica in
mod corespunzator pe Prestator stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.
13. iNCEPERE, FINALIZARE, iNTARZIERI, SISTARE
13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea Serviciilor la data/datele notificate, dupa caz, de catre Achizitor cu
privire la inceperea activitatii de servicii, in conformitate cu graficul convenit.
14.2. Serviciile prestate in baza Contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti, conform art. 3 din prezentul
Contract.
13.3. Cu exceptia prevederilor de la art. 19, o intarziere in indeplinirea Contractului da dreptul Achizitorului de a solicita
penalitati Prestatorului potrivit prevederilor art. 17.
14. MODALITATI DE PLATA
14.1. Plata serviciilor prestate de calre ofertant se va realiza dupa cum urmeaza:
(1) 85% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derularii conlractului de executie a lucrarilor, esalonat
lunar, proportional cu stadiul fizic al lucrarii, prin prezentarea situatiilor de plata cponfirmate, conditionate de
predarea-primirea rapoartelor lunare.
(2) 15% din valoarea contractului se va achita in eel mult 14 zile de la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate
prin contract, dupa incheirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor fara obiectiuni.
14.2. In cazul in care la receptia la terminarea lucrarilor sun! constatate deficiente care trebuie remediate/solutionate
de executant, suma in cuantul de 15% se va plati in termen de 14 zile de la remedierea acestora.
14.3. Activitatea de asistenta tehnica - dirigentie de santier continua si in perioada de garantie a lucrarilor conform
activitatii specifice, fara costuri suplimenlare.
14.5. In perioada in care executantul nu va executa lucrari din cauza timpului nefavorabil, sau alte motive, plata
dirigintelui de santier nu se va efectua.
14.6. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator, pe anumite faze/etape ale prestarii serviciilor ce face
obiectul contractului, in termen de 30 de zile de la data acceptarii facturii,(cu respectarea termenului maxim prevazut de
Legea nr. 72/2013) emisa de catre Prestator, in baza documentelor ce atesta predarea documentelor §i insu§irea acestora
de catre Achizitor fara obiectiuni
(2) Prestatorul va emite factura dupa acceptarea situatiei de lucrari a dirigintelui de §antier de catre Achizitor.
(3) Ordonantarea de plata va ti insotita de documentele justificative in original §i va purta viza persoanelor autorizate din
compartimentele de specialitate, care sa confirme corectitudinea sumelor de plata §i prestarea serviciilor.
15. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
15.1. Pretul ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului.
16. MODIFICARI ~I AMENDAMENTE
16.1 . Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute in
legislatia achizitiilor, prin act aditional la prezentul contract.
17. PENALITATI, DAUNE-INTERESE
17.1. Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reu~e§te sa i§i indeplineasca obligatiile asumate prin contract,
Achizitorul are dreptul de percepe un cuantum de 0,01 % I zi (dar nu mai pufin de cuantumul stabilit prin art. 3 a/in. 21 din
OUG nr.1312011 privind dobanda legala remuneratorie §i penalizatoare pentru obligatii bane§fi, precum §i pentru
reg/ementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile §i completarile ulterioare) din valoarea
contractului pana la indeplinirea obligatiei respective.
17.2. in cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu i§i onoreaza obligatia de plata a facturii in termenul prevazut la
art. 14.1, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, in
conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor
de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesioni§ti §i intre ace~tia §i autoritati contractante,
dar nu mai mult decat valoarea contractului.
18. iNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract §i legislatiei aplicabile;
b) prin acordul partilor consemnat in scris;
c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu i§i executa sau executa necorespunzator obligatiile contractuale.
18.2. in situatia rezilierii, totale/partiale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre Prestator a obligatiilor
contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu valoarea obligatiilor

contractuale neexecutate.
18.3. in situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului contractului in
integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata o parte din contract conform dispozitiilor legale, Prestatorul va datora
achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite
prin contract.
18.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
18.5. Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului contract.
18.6. Achizitorul i§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel mult 15 zile de la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub conditia notificarii Prestatorului cu eel putin 3
zile inainte de momentul denuntarii.
18.7. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului achizitorului de a
solicita constatarea nulitatii absolute acestuia in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a
denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor;
b) contractu/ nu ar ti trebuit sa fie atribuit Prestatoru/ui avand in vedere o incalcare grava a obligatiifor care rezulta din
/egisla{ia europeana relevanta §i care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Jusfitie a Uniunii Europene;
c) in cazul modificarii contractului in alte conditii decal cele prevazute de prevederile legale in vigoare.
18.8. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei alte formalitati §i fara
interventia instantei de judecata, in situatia in care Prestatorul subcontracteaza sau cesioneaza cu incalcarea prevederilor
legislatiei in vigoare, drepturile §i obligatiile sale.
18.9. Daunele interese pe care Achizitorul este in drept sale pretinda de la Prestator se retin din garantia de 8buna executie.
Oaca valoarea daunelor interese depa§e§te cuantumul garantieide buna executie, Prestatorul are obligatia de a plati
diferenta in termen de 30 zile de la notificarea Achizitorului.
19. FORTA MAJORA
19.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
19.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, pe toata
perioada in care actioneaza aceasta sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
19.3. indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce Ii
se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
19.4. Parte a contractanta care invoca torta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat §i in mod comp let,
producerea acesteia §i de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor sau prejudiciilor
produse celeilalte parti.
19.5. Daca torta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de ..... zile, oricare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde
celeilalte daune-interese.
20. SOLUTIONAREA LITIGllLOR
20.1 . Achizitorul §i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere sau disputa care
se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.
20.2. in ipoteza in care partile nu reu§esc o solutionare amiabila, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatore§ti competente.
21 . LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
21 .1. Limba care guverneaza Contractul este limba romana.
22. ASIGURARI
22.1. inainte de inceperea Prestarii Serviciilor, Prestatorul va face ~i va mentine in vigoare, pe toata perioada de derulare
a contractului o asigurare de raspundere civila profesionala care va acoperi riscul unei neglijente profesionale.
23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
24. COMUNICARI
24.1 . (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisa in scris prin
fax,email, direct, etc.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul primirii.
24.2. Comunicarile dintre parti se pot face ~i prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are capacitatea tehnica
de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
25. CONFIDENTIALITATE
25.1 - in ved~rea respectarii dispozi\iilor Regulamentului UE nr. 679/2016, persoanele autorizate de catre partile
contractante sa prelucreze datele ce caracter personal se angajeaza sa respecte confiden\ialitatea datelor de care iau
cuno9tinta in timpul derularii prezentului acord cadru 9i a contractelor subsecvente, 9i sa adopte masurile necesare privind
securitatea datelor cu caracter personal.
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