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Proiect
Contract de servicii
nr._____data____________2010
1.Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe Manu
nr.18, sector 1, telefon 021/212.56.93/95/96, fax 021/212.56.99, 021/212.75.34, cod fiscal
4192545, cont de virament nr. RO04TREZ42124510220, deschis la Trezoreria judeţului
Ilfov, reprezentată prin Cristache Rădulescu, Preşedinte şi Bogdan Costea, Director
Executiv, în calitate de achizitor, pe de o parte
si
S.C. ……………………….. S.R.L, cu sediul în strada …………….., nr….., oraş
…….., judeţul …..….., telefon …..………………. înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. ……………..….., cod fiscal ………..…………, cont de virament nr. ………………….
deschis la Trezoreria ………………………..., reprezentantă prin............................. Director
General, în calitate de prestator, pe de altă parte,
a intervenit prezentul contract.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate
prin contract;
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza în legatura cu serviciile prestate conform contractului;
f. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi
care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2 -Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile pentru obiectivul:“PROIECTARE - Faza
P.T. (proiect tehnic) + D.D.E. (detalii de executie) + D.T.A.C. (documentatie tehnica
pentru obtinerea autorizatiei de construire) + asistenta tehnica acordata de proiectant,
la obiectivul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta Ilfov”, Servicii de management de proiect – Implementare, în perioada
convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5. Preţul contractului
5.1- Preţul contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de …………..……. lei,
la care se adaugă …………....…… lei TVA, conform centralizatorului de plăți anexat.
5.2.- În cazul în care, urmare a evaluării de către organismul intermediar (ADRBI) una sau
mai multe aplicații, nu se califică dar pot fii eligibile după refacere/completare, această
sarcină cade exclusiv în sarcina prestatorului în cadrul aceleiasi valori de contract
ofertate/negociate.
5.3.- Autoritatea contractantă va plăti 30% din valoarea documentațiilor la predarea
acestora, iar 70% din valoare se va plăti, după obținerea finanțării.
De asemenea serviciile privind asistență tehnica din partea proiectantului si
managementul de proiect- implementare, se vor deconta pe parcursul si in concordanta cu
derularea contractului privind executia lucrarilor.
6. Durata contractului
6.1- Durata prezentului contract este de 30 de luni si contine atat durata de elaborare a
documentatiei cat si asistenta tehnica acordata de proiectant, in timpul executiei lucrarilor si
Servicii de management de proiect-Implementare pe timpul executiei lucrarilor.
6.2- Prezentul contract încetează sa producă efecte după finalizarea contractului de executie a
lucrarilor.
6.3- Data limită pentru elaborare P.T. (proiect tehnic) + D.D.E. (detalii de executie) +
D.T.A.C. (documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire) la
obiectivul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta Ilfov”, este …………………..2011(in functie de durata ofertanta).
6.4- Durata contractului se poate modifica prin act aditional in functie de durata contractului
de executie a lucrarilor.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, în
cuantum de 10% din pretul contractului fara TVA, ținând cont de prevederile cap. 12Clauze specifice
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- Caiet de sarcini si Ghidul Solicitantului privind documentația necesară accesării
de fonduri structurale POR Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
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DMI 3.1. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastucturii serviciilor de
sănătate
Propunerea tehnică;
Propunerea financiară (inclusiv formularul A).

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate
în propunerea tehnică, anexă la contract.
9.2.-Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare
prezentat în propunerea financiara (formular A).
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură
cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în termenul
convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la
emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia
de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp
posibil.
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţii o sumă echivalentă de 0,15% pe zi din valoarea neexecutată a contractului.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
0,15% pe zi din plata neefectuată.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de
a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia
ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
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12.Garanţia de bună execuţie
12.1. – Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum
de 10% din preţul contractului fără TVA, adică ........................... lei fara TVA.
12.2. – Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:
- scrisoare de garantie bancara de buna executie
sau
- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, deschidere cont
0,5% din pretul contractuluifara TVA.
-Modul de restituire a garantiei de buna executie:
• 70% din valoarea garantiei de buna executie aferenta serviciului prestat, se restituie in
termen de 14 zile de la data in care proiectul tehnic a fost aprobat de organismul
intermediar (ADRBI).
• restul de 30% din valoarea garantiei aferenta serviciului prestat, la expirarea perioadei
de garantare a lucrarilor executate, pe baza procesului – verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.
12.3. - Achizitorul se obliga sa emita ordinul de începere a contractului numai după ce
prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de buna execuţie.
12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu isi executa, executa cu întârziere sau executa
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de buna execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.5. - Garanţia de bună execuţie se constituie înainte de semnarea contractului prin scrisoare
de garanţie bancară având durata de valabilitate egală cu durata contractului.

13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor sa asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2. – Prestatorul va avea obligația atât în etapa de elaborare a proiectului tehnic cât ți
după verificarea acestuia de către organismul intermediar A.D.R.B.I ți Autoritatea de
management a proiectului, Ministerul Dezvoltării Regionale ți Turismului, să înglobeze
toate observațiile transmise ca urmare a evaluării tehnice ți financiare, mai ales revizuirea
devizelor.
13.3.- De asemenea, prestatorul va ține cont de prevederea din Ghidul solicitantului
referitoare la valoarea cererii de finanțare. În situația în care valoarea totală a investiției,
ața cum rezultă din proiectul tehnic, diferă cu mai mult de 10% de valoarea totală a
investiției, ața cum a fost prezentată aceasta în studiul de fezabilitate (devizul general), ți
cererea de finanțare, ți/sau nu se mai încadrează în limita maxim stabilită pentru
operațunea respectivă, proiectul tehnic va fi considerat neacceptat.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1. - Achizitorul se obliga sa pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnica şi pe care le considera necesare
îndeplinirii contractului.
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15. Recepţie şi verificări
15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
15.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare, incetarea contractului
16.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de în timpul cel mai
scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suporta costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.
16.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare faza a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioada stabilită în graficul de prestare trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării
serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor
semna un act adiţional.
16.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul
părţilor, prin act adiţional.
16.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
16.5. –Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilor semnatare,
prin încheierea unor acte adiţionale semnate de ambele părţi contractuale.
16.6.- Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca, anumite elemente
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, se va solicita
rezilierea contractului si angajarea raspunderii contractuale.

17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 -Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Preţul rămâne ferm pe toată durata
de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.

18. Amendamente
18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
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circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
19. Subcontractanţi
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va
fi notificată achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract,
fară să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.
21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legatură cu îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti din Romania.

23. Limba care guvernează contractul
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23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ..........................,
prezentul contract în patru
exemplare, câte două pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

PRESTATOR
S.C. ………………………S.R.L.,

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica TRANDAFIR

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Bogdan COSTEA

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE
Gabriel-Mihai CONSTANTIN

CONSILIER JURIDIC

Vizat
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

S.L.P.A
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Notă : prezentul contract de execuţie de lucrări conţine un număr de 6 (şase) file
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