CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
nr. ........ din ...........
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 prin
Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:
1. Părţi contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Primar, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal
14756536, atribut fiscal RO, tel. 0256.408300, fax. 0256.490635, reprezentat prin Gheorghe Ciuhandu – Primar
şi Smaranda Haracicu – director economic, în calitate de achizitor, şi
S.C.______________ cu sediul în __________, str. _______, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.
________, C.U.I. ______, tel: ______, reprezentata de ______, în calitate de prestator a intervenit prezentul contract.
2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o autoritate
contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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 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 aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Tema de proiectare şi în
propunerea tehnică;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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, embargo, 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.
h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Aplicabilitate
3.1. - Contractul de prestare de servicii intră în vigoare de la data semnări acestuia de cele două părţi.
CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciul de asigurare a verificării documentaţiei tehnico economice prin
specialişti verificatori de proiecte atestaţi, precizat la punctul 4.2. în perioada convenită şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2.–Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea verificării prin specialişti verificatori de proiecte
atestaţi a documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Cămin pentru persoane
vârstnice’’.
5. Preţul contractului
5.1. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de
____________ lei, la care se adaugă T.V.A. aferent.
5.2. Preţul contractului, este ferm şi nu se va modifica pe perioada de derulare a contractului
6. Durata contractului
6.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciul menţionat la punctul 4.1. in termen de 90 de zile de la data
menţionată de către Achizitor în ordinul de începere.
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7. Documentele contractului
7.1. – Următoarele documente sunt anexe şi se constituie în parte integrală a contractului :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Tema de proiectare nr…………………….., Caiet de sarcini nr…………………………
Propunerea tehnică şi propunerea financiară înregistrată sub nr. ................. ;
Graficul fizic şi valoric al prestaţiei serviciului;
Lista subcontractanţi cu date de identificare (dacă este cazul);
Contract de subcontractare încheiat cu SC ......................, înregistrat cu nr............................
(dacă este cazul);
Contract de subcontractare încheiat cu SC ......................., înregistrat cu nr............................
(dacă este cazul);
garanţia de bună execuţie constituită conform art. 10 din prezentul contract;
acord de asociere încheiat cu .................................. la data de ..................................(dacă este
cazul);
angajament de susţinere din partea ........................... (dacă este cazul).

8. Standarde
8.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea
sa tehnică, fără a putea fi inferioare celor solicitate de achizitor în Caietul de sarcini şi Tema de proiectare.
9. Caracterul confidenţial al contractului
9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu
respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de
interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de
un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
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 5% (sau 2,5%

constituita conform Art.16, alin (2) din Legea 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii) din valoarea contractului .
10.2 - Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de ______ lei si reprezintă 5% (sau 2,5% constituita
conform Art.16, alin (2) din Legea 346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
mici si mijlocii) din valoarea fără TVA a contractului.
10.3 - Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună
execuţie prin:

o Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari,
( ofertantul va prezenta un instrument de garantare intocmit conform prevederilor art.86 alin. (2) si
(3) din HG nr.925/2006 modificat si completat)
Sau
reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens prestatorul are obligaţia de a deschide
un cont la dispoziţia achizitorului la o bancă agreată de ambele părţi, cont care trebuie alimentat la începutul
derulării contractului cu cel puţin 0,5% din preţul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului,
achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului
până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Achizitorul va
dispune ca banca să înştiinţeze prestatorul de vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel
deschis este purtător de dobândă în favoarea prestatorului. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în
care prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, sau sub forma de scrisoare de garanţie
bancară.
10.4 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a făcut dovada
deschiderii contului la dispoziţia achizitorului , în vederea constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat,
dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin
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prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a
notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.6 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data încheierii
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza documentaţieie tehnico economice
elaborate de către Proiectant şi verificate de către Prestator.
11. Responsabilităţile prestatorului
11.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
- (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 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.
11.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare
convenit.
11.3. - Prestatorul se obligă să colaboreze cu proiectantul desemnat de către Achizitor, atât in faza de proiectare
cat si in faza de asistenta tehnica pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii.
11.4. - Prestatorul va informa achizitorul despre toate impedimentele sau problemele apărute în cursul
desfăşurării serviciului.
11.5. - Prestatorul este răspunzător de soluţia tehnico-economică adoptată împreună cu proiectantul.
11.6. - Prestatorul, pe perioada derulării contractului, va asigura realizarea serviciului la standardele prevăzute de
Tema de proiectare, Caietul de sarcini şi de oferta tehnică depusă.
12. Responsabilităţile achizitorului
12.1. – Achizitorul se obligă să transmită prestatorului coordonatele proiectantului desemnat cu elaborarea
documentaţiei tehnico - economice ce urmează a fi verificată şi ordinul de începere.
12.2. – Achizitorul, prin reprezentantul său desemnat din cadrul Direcţiei Dezvoltare Serviciul Investiţii, va
urmări constituirea garanţiei de bună execuţie, va urmări efectuarea prestaţiilor, şi va aviza plata facturilor pentru
serviciul efectuat
12.3. – Achizitorul se obligă să asigure plata serviciului efectuat în condiţiile stabilite de acest contract.
13. Recepţie şi verificări
13.1. - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
oferta tehnică, din Tema de proiectare şi din Caietul de Sarcini.
13.2. - (1) Verificările vor fi efectuate de persoana desemnată din cadrul Direcţiei Dezvoltare Serviciul Investiţii
- (2) Avizarea facturilor se va face de către reprezentantul desemnat la punctul 13.2(1). numai după
recepţionarea documentaţiei tehnico economice în întregime verificate de către Prestator, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi documentele prezentului Contract .
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanţiei de bună execuţie, în
cel mai scurt timp de la emiterea ordinului de începere a contractului.
14.2. - (1) Prestaţiile efectuate în baza contractului se vor realiza în perioada stabilită de comun acord cu
persoana desemnată la punctul 13.2.(1), iar modificările solicitate de Achizitor se vor executa în maxim 3 zile, de
la sesizare.
- (2) In 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 să solicite prelungirea perioadei de intervenţie, 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 termenelor de prestare asumate se face
cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4. - Cu excepţia prevederilor art. 22.2 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire
conform clauzei 14.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului potrivit prevederilor clauzei 19.1.
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15. Modalităţi de plată
15.1. – Preţul stabilit pentru serviciu este cel evidenţiat la punctul 5.1.
15.2. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata, către prestator cat mai curând posibil de la data acceptării
facturii/facturilorde către achizitor. Acceptarea facturii/facturilor se face după confirmarea, de către persoana
desemnată conf. art. 13.2.(1), a faptului că prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale pentru care se
solicită plata, în condiţiile precizate la art.13.2.(2).
15.3. - Plata facturii/facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate se efectuează de către Achizitor în
perioada 24-31 a lunii cu condiţia ca între data de acceptare a facturii şi data plăţii să fie cel puţin 10 zile.
16. Actualizarea preţului contractului
16.1. – Preţul serviciului este ferm stabilit în lei, conform punctului 5.1. şi ofertei prestatorului, şi nu se
actualizează pe perioada contractului.
17. Amendamente
17.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
18. Subcontractanţi
18.1. - Prestatorul are obligaţia de a efectua serviciul, care este obiect al acestui contract, în mod direct astfel cum
s-a angajat prin ofertă.
SAU

18.1 – Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
18.2 – (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, precum şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 – (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.
18.4 – Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba propunerea tehnica sau financiara şi va fi
notificată achizitorului.
19. Penalităţi daune interese

19.1 – (1) In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu cota de 0,5 % din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
(2) În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să achite factura în termenul prevăzut
la art. 15 din prezentul contract, prestatorul are dreptul de a solicita penalităţi în cuantum de 0,5% din
preţul contractului pe fiecare zi de întârziere până la stingerea obligaţiilor.
19.2. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără
somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată, conform pactului comisoriu de gradul
IV şi de a pretinde plata de daune – interese.
19.3. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. În acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
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20. Rezilierea contractului
20.1. - Achizitorul îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
20.2. - În cazul prevăzut la clauza 20.1 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
20.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, punere în
întârziere sau intervenţia instanţei de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV şi de a pretinde plata
de daune – interese.
21. Cesiunea
21.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să
obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
21.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.
22. Forţa majoră
22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3. - 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.
22.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.5. - 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 dintre părţi
să poată pretinde celeilalte daune-interese.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
23.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale 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 competente.
24. Limba care guvernează contractul
24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.
25. Comunicări
25.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris, prin posta, fax sau e-mail.
- (2) Orice document scris – trimis prin posta sau fax - trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât
şi în momentul primirii.
26. Legea aplicabila contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, din care 1 exemplar a fost predat prestatorului.
ACHIZITOR,
MUNICIPIUL TIMISOARA
PRIMAR
Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU
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PRESTATOR
S.C.” ________ "
prin reprezentant
_____

