CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

1. Părțile
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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 servicii,
între
Consiliul Judetean Neamt, cu sediul in Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun nr. 27, Judetul
Neamt, tel. 0233/212890, fax. 0233/211569, cod fiscal 2612839, cont trezorerie
RO72TREZ49124870271XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Piatra Neamt, reprezentat
prin dl. Vasile Pruteanu, avand funcţia de PREŞEDINTE în calitate de ACHIZITOR, pe de o
parte,
şi
..................................................................., cu sediul în ...........................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului Iaşi sub nr………………………, CUI ……………………..,
cont ……………………………………………… deschis la Trezoreria ………….., reprezentată
prin ………………., în calitate 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 - obligaţii care revin furnizorului prin contract;
e. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza serviciile;
f. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
g.forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei 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, 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 dintre părţi;
h. 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 viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Obiectivul principal al contractului îl constituie:
(1) Elaborarea următoarelor documentaţii: Documentaţie tehnică de Autorizare a
Lucrărilor de Construcţii (DTAC), Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor
(DTOE), Proiectul Tehnic (PT), Documentaţia pentru Detalii Execuţie (DDE), Caiete de Sarcini
(CS), Documentaţia pentru avizele de la nivelul PT, în vederea realizării investiției
„Amenajare bază de agrement Poiana Mătieș”.
(2) Asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe toată durata de realizare a
investiției.
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1 - Preţul total al contractului este de ......................... lei, inclusiv TVA, din care:
o elaborare documentaţii – ....................... lei, inclusiv TVA.
o asistenţă tehnică din partea proiectantului – ....................... lei, inclusiv TVA.
6. Durata contractului
6.1 - Contractul intră în vigoare după semnarea lui de către ambele părţi şi este valabil până la
finalizarea investiției, după semnarea procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Documentaţia care face obiectul contractului se va finaliza şi depune în termen de ........... zile de
la data intrării în vigoare a contractului.
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe după semnarea acestuia atât de prestator cât şi de
achizitor.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele anexate care fac parte integrantă din contract sunt:
a) caietul de sarcini ( anexa 1 )
b) oferta tehnico-financiară (anexa 2);
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile caietului de
sarcini şi al ofertei tehnico-financiară, anexe ale contractului.
9.2 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea seviciilor, să asigure resursele umane,
materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea.
9.3 Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor prezentate în propunerea financiară pe
toată perioada de derulare a contractului.
9.4 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), în legătură cu serviciile achiziţionate;
ii) 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.
9.5. Prestatorul se obligă să asigure asistenţă tehnică până la sfârşitul implementării
proiectului.
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10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze documentaţia contractată, în termen de 10 zile de
la semnarea procesului verbal de predare- primire a documentatiei.
10.2 - Potrivit art. 36 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi ţinând cont de sumele prevăzute în bugetul judeţului Neamţ
pe anul 2011, achizitorul se obligă să efectueze plata facturilor aferente documentaţiilor
elaborate în perioada 24-31 ale lunii, în condițiile în care facturile au fost emise de către
Prestator în perioada 1-15 ale respectivei luni.
10.3 – Achizitorul se obligă să efectueze plata facturilor aferente asistenţei tehnice emise de
Prestator la sfârşitul executării investiției, după semnarea procesului – verbal de recepție la
terminarea lucrărilor.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
Cota procentuală pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor este
de 0,1% din valoarea contractului.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă de 0,1%/zi întârziere 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 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 corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. - Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în
perioada convenită în contract.
12.2. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului de servicii
fără TVA, respectiv ……………… lei şi se constituie în contul special pentru garanţii de bună
execuţie, odată cu plata serviciului prestat.
Valoarea garanţiei de bună execuţie se va restitui în termen de 15 zile de la data încheierii
procesului- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza documentațiilor tehnice
ce fac obiectul prezentului contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
12.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 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.
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13. Alte resposabilităţi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit si prezentat in oferta tehnica. Totodată, este răspunzător atât de
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului
folosit pe toată durata contractului.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1 - 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 considera necesare îndeplinirii
contractului.
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.
16. Conditii privind predarea documentatiei
16.1 Documentaţia va fi predată la Consiliul Judeţean Neamţ – Direcţia Generală de
Programe şi Dezvoltare Rurală în câte 2 (două) exemplare originale şi 2 (două) copii pe suport
analogic( hârtie) şi 1 ( unu) exemplar pe suport electronic ( fişier format ”doc”), pe baza de
proces verbal.
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 Preţul contractului nu se ajustează.
18. Amendamente
18.1 Parţile 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.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1 – Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestare în perioada înscrisă în
oferta tehnică.
19.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
20. Cesiunea
20.1 – Nu este acceptată cesiunea contractului.
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21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile 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 părţilor 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 o
lună, 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.
22. Incetarea contractului
22.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei
tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la art.4 - Obiectul principal al contractului, din
prezentul contract;
- este declarata în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare
(faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte
părţi;
- în termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinţă ca nu şi-a
executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin;
- la încheierea duratei contractului conform punctului 6 din prezentul contract.
22.2. Partea care invocă o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părţi, cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
22.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.
22.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură raspunderea părţii care în mod culpabil a
cauzat încetarea contractului.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul şi furnizorul 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.
23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
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.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
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25.2 - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
26. Legea aplicabilă contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte 1 (unul) pentru fiecare parte.
ACHIZITOR,

PRESTATOR,

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

.........................................................................
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