PROPUNEREA DE CONTRACT A AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
Contract de servicii
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
PRIMARIA ORASULUI SANTANA, cu sediul in localitatea Santana, strada Muncii, nr. 120A,
judetul
Arad,
telefon
0257/462082,
fax
0257/462117,
avand
contul
nr.
RO____________________________________ deschis la Trezoreria Santana, reprezentata legal prin
Primar Enache Viorel, în calitate de achizitor
şi
S.C. ____________________ S.R.L. cu sediul in localitatea ____________________, str.
___________________, nr. _____, jud. cod postal _________, tel/fax_________________, număr
de înmatriculare J___/____/__________, cod fiscal ________________, cont nr.
______________________________________, deschis la Trezoreria __________________
reprezentată prin __________________, avand funcţia de ___________________ în calitate de
prestator, pe de altă parte.

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, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al 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 aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă 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.
3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic
pentru executia a 3 blocuri ANL si elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru centura
ocolitoare a Orasului Santana, clasificate conform CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică
pentru construcţia de lucrări publice; 79314000-8 Studiu de fezabilitate, potrivit cerintelor cuprinse in
documentatia de atribuire.
4.2. Pretul prezentului contract este de ...................... lei, la care se adauga TVA in cuantum de
............... lei, in total ................... lei.
5. Perioada de prestare a serviciilor
5.1. Seviciile ce fac obiectul prezentului contract vor trebui finalizate in termen de ................. de la
semnarea contractului.
6. Documentele contractului
6.1. Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) documentatia de atribuire;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară ale prestatorului;
c) garanţia de bună execuţie (raportat la modalitatea de constituire a acesteia).
d) Acordul de subcontractare/asociere/sustinere economico-financiara si/sau tehnico-profesionala, daca este cazul

7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în termen de
________ de la semnarea contractului, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul, cu
raportare la continutul documentatiei de atribuire.
7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract cu raportare la continutul documentatiei de atribuire.
7.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit la art. 5.1 al
prezentului contract.
8.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, partial, raportat la gradul de indeplinire a
contractului, in functie de serviciile prestate si implicit dupa receptia partiala semnata de beneficiar, sau
integral dupa finalizarea serviciilor prestate si implicit dupa receptia semnata de beneficiar in termen
de 15 zile de la emiterea facturii de catre executant, dar dupa data de 24 a lunii in care se efectueaza
plata (conform OUG 34/2009).
8.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la
pct. 8.2. , prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1. 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 penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi de intarziere din preţul contractului.
9.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plata in termen de maxim 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite la pct. 8.2., atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi de intarziere din plata neefectuată.
9.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de .............
lei.
10.2. Garantia de buna executie se va constitui integral in conditiile prevazute de art. 89, 90 ale H.G.
nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de
societate de asigurari care devine anexa la contract.
Nota: Scrisoarea de garantie emisa de o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa
prevada daca activarea garantiei se va executa:
a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul
garantat; sau
b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate.
Daca partile convin garantia de buna executie se poate constitui si partial, prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se va depune de
catre prestator in contul deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite
drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire.
10.3. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare in cuantum de ________ lei, numai
după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi indeplineste, indeplineste cu întârziere sau indeplineste
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei prestatorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.5. Potrivit prevederilor cuprinse la art. 92, alin. 3, lit. b din HG 925/2006, garanţia constituita pentru
elaborarea proiectului tehnic, se va restitui in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca Primaria Orasului Santana
nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1.1. Prestatorul are obligaţia de a asigura serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică si
documentatia tehnica anexe la contract.
11.1.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu conditiile de
prestare convenite prin prezentul. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnică, documentatia tehnica si din documentatia de atribuire, anexe
la contract.
13.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului,
identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
comanda prestatorului dar nu mai tarziu de 3 zile de la aceasta.
14.1.2. În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
14.2.1. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită cu achizitorul, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor, respectiv de la semnarea contractului.
14.2.2. În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de
către prestator,
îndreptăţesc 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.
14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate si comunicate achizitorului se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
15.2. Primaria Orasului Santana accepta ajustarea pretului in conformitate cu art. 97 alin. 2 din HG
925/2006, în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi
care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
Situatiile care pot determina ajustarea preţului contractului sunt următoarele:
a) modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea, de către autorităţile locale, a unor
acte administrative, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a
fundamentat preţul contractului;
b) creşterea/diminuarea preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţează semnificativ
costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
Modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică se va raporta la influenţa corectă
pe care o exercită situaţia care justifică eventuala ajustare. Justificarea creşterii preţurilor resurselor se
va realiza numai pe baza evoluţiei unor indici de preţ relevanţi, publicaţi de instituţii/organisme
abilitate, cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistică, indici bursieri, pe baza de
note justificative si ulterior prin incheierea de acte aditionale la contract.

16. Forţa majoră
16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

16.4. 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.
16.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

17. Soluţionarea litigiilor
17.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
17.2. Dacă, după 15 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 România.

18. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări
19.1. (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.
19.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
Achizitor,
Primăria Orasului Santana
Primar,
Enache Viorel

Sef Serviciu Financiar - Contabil
Ionas Dumitru

Viza C.F.P.
__________________

Prestator,
__________________,
Reprezentant legal,
___________________

