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Contract de achiziţie publice de servicii

1. Părţile contractante
În temeiul Legii Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul
contract de prestare de servicii,
Între
ORASUL ALEŞD cu sediul în Aleşd , str. Bobâlna , nr. 3, judeţul Bihor , cod poştal
415100 tel.0259-342539, fax 0259-342589, cod fiscal --------------, reprezentată prin
primar TODOCA IOAN COLOMAN şi şef serviciu contabilitate DEM STELIAN , în calitate
de achizitor, pe de o parte
şi
SC BHPROINV SRL cu sediul în ORADEA , str. -----------, nr ---------- , bl. -----------ap
-----------, judeţul Bihor , având cod fiscal ----------- , reprezentată prin administartor ------------------------------, in calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
contract - actul juridic care reprezintă acordul de vointă al celor două părti încheiat între o
autoritate contractantă, în calitate de beneficiar, si un prestator de servicii, în calitate de
prestator; de asemenea, contract inseamna si actele aditionale, daca este cazul, acolo
unde in cuprinsul prezentului contract nu s-a mentionat altfel.
Ca parte integrantă a contractului de achizitie publică se constituie cel putin următoarele
documente:
•
propunerea tehnică si propunerea financiară acceptata urmare procedurii de
atribuire;
•
dupa caz, graficul de îndeplinire a contractului si graficul de plăti ;
•
scrisoarea de garantie bancară de bună executie, sau orice alt document ce atesta
instituire acesteia dacă este cazul ;
•
actele aditionale si orice alte documente insusite de parti in legatura cu derularea
contractului.

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) durata contractului – intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrarii
sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il
produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauze ale sale;
Durata contractului este egala sau mai mare decat durata de executie. Durata contractului
este egala cu durata de executie, daca aceasta din urma este neintrerupta. Durata
contractului este mai mare decat durata de executie daca aceasta din urma se intrerupe,
din orice motiv, caz in care durata contractului cuprinde si intervalele de timp in care
executia este sistata sau extinsa. Durata de executie nu poate depasi ca termen limita
termenul la care expira durata
durata/ termen de executie – durata de executie a operatiunilor pe care le presupune
indeplinirea contractului, astfel cum este aceasta prezentata in oferta si in contract,
incluzand operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia
cazurilor de forta majora, incepand cu data incheierii contractului sau, dupa caz, a primirii
ordinului de incepere a prestatiilor sau data specificata in acesta .
Durata de executie este mai mica sau egala cu durata contractului.
h) proiectul – ansamblul de activităti în legătură cu care sunt prestate serviciile în baza
prezentului contract;
i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
- 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.
- Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3. Clauze obligatorii
3.1 Obiectul şi preţul contractului
3.1.1 Prestatorul se obligă să presteze Servicii de proiectare si inginerie cuprinzand Proiect Tehnic (PT) si Asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului de
investitii „Abordare integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd” în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract.

3.1.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului pentru Servicii de proiectare si inginerie cuprinzand - Proiect Tehnic (PT) si
Asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului de investitii „Abordare
integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd”
3.1.3 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este: 60.000 lei fără
TVA, la care se adauga TVA în valoare de 11.400 lei. Valoarea totală, inclusiv TVA, este de:
71.400 lei.
Durata si executarea contractului.
5.1 Prezentul contract se incheie pe o durata de executie a prestatiilor de 45 (de) zile /
luni de la data emiterii ordinului de incepere a prestatiilor. In cazul in care in ordinul de
incepere se specifica o alta data la care poate incepe executia, termenul de executie se
socoteste de la data respectiva.
5.2 Durata de executare a obligatiilor asumate de parti prin prezentul contract si/sau care
le revin potrivit legii se prelungeste in caz de forta majora, potrivit art. 17 din contract si in
alte situatii neprevazute care impun asigurarea neintrerupta a serviciilor pana la intrarea
in normalitate, in conditiile legii, prin act aditional. Orice depasire a duratei de indeplinire
a contractului (daca este cazul, si/sau a actelor aditionale la acesta) datorita culpei
prestatorului, subcontractantilor acestuia sau oricarei entitati pentru care acesta
raspunde legal si/sau contractual, face operante prevederile art. 9 din contract referitoare
sanctiuni in caz de intarziere, caz in care se va lua in considerare si orice alt prejudiciu
conex sau rezultat implicit (cum sunt, de pilda, sume pe care achizitorul este nevoit sa le
achite altor contractanti implicati in realizarea unor servicii sau lucrari ori in furnizarea
unor bunuri relative la serviciile prevazute la art. 2 din contract – experti, consultanti,
autoritati etc.). 5.3 Asistenta tehnica se va asigura pe toata durata de executie a lucrarilor
de constructie proiectate de prestator si se va deconta dupa admiterea receptiei la
terminarea lucrarilor de constructie pe baza unui raport de asistenta intocmit de catre
prestatorul- proiectant.
5.4 Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii contractului pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.
6. Termenul de executare
6.1. Termenul de executare a Servicii de proiectare si inginerie cuprinzand - Proiect Tehnic
(PT) si Asistenta tehnica din partea proiectantului aferente obiectivului de investitii
„Abordare integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd” va fi de 45 de la
data emiterii ordinului de prestare;
6.2. Durata contractului de servicii de asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor si
pentru elaborarea proiectului de urmaririe a comportamentului constructiei, este de 24
luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a executiei lucrarilor si va acoperi
toata durata de executie a lucrarilor de constructie proiectate de prestator.
6.2.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii proedurii de
atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari si pe parcusul executie lucrarilor
1. In perioada de planificare, organizare si desfasurare a procedurii de atribuire a
contractului de lucrari proiectantul are urmatoarele obligatii
-Sa ofere asistenta in redactarea raspunsurilor la solictarile de clarificari privind
documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati
-Sa actualizeze devizul general la solictarea beneficiarului ori de cate ori este necesar.
2. Pe durata executiei lucrarilor, proiectantul trebuie:
-Sa participe la fazele determinante de verificare si control al calitatii lucrarilor executate

-Sa modifice solutiile din proiectul tehnic daca situatiile concrete impun aceasta masura;
modificare de solutie se va realiza cu avizul verificatorului de proiect si va include
modificarea listelor de cantitati, planselor etc
-Sa raspunda solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari
sau detalii suplimentare, dospozitii de santier s.a.m.d. in cel mai scurt timp posibil
-Sa participe la receptia la terminarea lucrarilor elaborand referatul de prezentare privind
modul in care a fost realizata lucrarea etc
3.Redactarea referatului pentru receptia la terminarea lucrarilor
6.2 Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a) propunerea financiară;
b) propunerea tehnică;
c) asigurarea de risc profesional;
d) garanţia de bună execuţie;
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în
perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.1.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele
conform legislaţiei în vigoare.
7.1.3. -Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
7.1.4 - 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.
7.1.5 Sa predea beneficiarului, in 3 exemplare, proiectul tehnic elaborat de catre acesta si
sa il inainteze beneficiarului pentru decontare, dupa ce in prealabil serviciile au fost
receptionate si avizate de catre Serviciului de Infrastructura de baza si de Acces, impreuna
cu factura si cu documentele justificative aferente, confirmate in prealabil de beneficiar si,
dupa caz, de celelalte entitati implicate in realizarea proiectului.
7.1.6. Prestatorul se obliga sa remedieze si sa completeze, fara costuri suplimentare
pentru beneficiar, in termen de cel mult 3 (trei) zile de la sesizarea scrisa a beneficiarului,
toate deficientele, lipsurile si/sau neconformitatile prestatiilor efectuate, in raport de
lege, contract, caietul de sarcini, proiect si documentatia procedurii de achizitie.
7.2 Obligatii specifice
7.2.1 sa execute serviciile de proiectare in fazele prevazute, cu respectarea legislatiei
aplicabile, in vigoare la data efectuarii prestatiei, in special potrivit, standardelor si
normativele prevazute in caietul de sarcini, respectiv: Hotărârea nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, H.G.nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrărilor si a constructiilor, H.G.766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea în constructii astfel cum a fost modificata si completata
ulterior, Legii nr.10/1995 privind caliatea in constructii, Ordinului M.L.P.A.T.nr.5/2000
pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calitătii materialelor,

elementelor de constructii si produselor destinate constructiilor si orice alte prevederi
legale si normative tehnice prevazute de lege aplicabile executarii contractului, prin (dupa
caz); experimentari, incercari, studii, relevee, analize sau evaluari, masuratori, etc….. care
se impun pentru fundamentarea tehnico-economica a deciziei de interventie; In cazul
modificarii unei sau mai multor prevederi dintre cele mentionate se va tine cont de
modificarile survenite sau de legislatia inlocuitoare.
7.2.2 .Sa efectueze operatiunile de proiectare numai cu personal propriu atestat, potrivit
legii;
7.2.3 Sa predea proiectul si documentatiile de proiectare in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini cel mai tarziu la expirarea termenului stabilit la art. 6 din contract , in
3 exemplare originale. Proiectul tehnic trebuie sa fie verificat, avizat si aprobat potrivit
prevederilor legale;
7.2.4 sa refaca proiectul si documentatiile aferente – in tot sau in parte -, pe cheltuiala sa,
in cazul in care beneficiarul constata – oricand pe durata executarii investitiei neconformitatea cu normele legale si/sau tehnice aplicabile, in termen de 7 zile de la data
sesizarii sale prin orice modalitate verificabila;
7.2.5.sa raspunda de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse
conform legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a
constructiei;
7.2.6.sa stabileasca modalitatile de efectuare a urmaririi curente sau a urmaririi speciale,
precizand perioadele, metodele, caracteristicile si parametrii urmariti;
7.2.7. sa obtina acordurile, avizele si autorizatiile prevazute de lege, necesare realizarii
obiectivului pentru care se intocmeste proiectul, specific fazelor de proiectare ce fac
obiectul contractului , pe baza documentatiei intocmite, suportand, dupa caz si in
conditiile legii, costurile si taxele necesare aferente acestora, incluse in pretul prezentului
contract.
•
Obligaţiile principale ale achizitorului
•
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
•
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
•
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit
de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale. Termenul de plată de la emiterea facturii este de 30 zile.
•
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei prevăzute şi convenite la Art. 8.3, 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 (de exemplu termenul de prestare ofertat), atunci achizitorul are
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,3% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite şi precizate la Art. 8.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti,
ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3% din plata neefectuată
pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

9.3. Nerespectarea termenului de predare a proiectului tehnic, atrage dupa sine plata
unor penalitati de 10 % pentru fiecare zi de intarziere din valoarea totala a contractului de
prestari servicii, insa fara a depasi valoarea totala a contractului de servicii.
9.4. 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 şi de a
pretinde plata de daune-interese.
9.5. 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.
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada
convenită a contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.
Valoarea garanţiei de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, fără TVA.
În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează
valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în
corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.
Garantia de buna executie se constituie prin polita de asigurare emisa de un furnizor de
servicii specifice.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie
după cum urmează: valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau
detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat
până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea
respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit
în această perioadă contractul de lucrări în cauză;
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
- (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
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.
- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit conform ofertei înregistrate de către achizitor. 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.

12.2-Punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru derularea întâlnirilor de lucru şi a
şedinţelor de analiză a progresului în cadrul Contractului
12.3-Desemnarea şi comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interacţiunea şi suportul oferit Contractantului;
12.4-Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a
Contractului;
12.5-Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si
autorizaţiilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative;
12.6-Achitarea contravalorii prestaţiilor executate de catre Contractant, în baza facturilor
emise de catre acesta din urmă, aşa cum este stabilit prin Contract;
12.7-Organizarea recepţiei preliminare şi finale la terminarea tuturor prestaţiilor
executate în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
12.8-Notificarea în timp util a Contractantului în vederea asigurării asistenţei tehnice pe
durata execuţiei lucrărilor pentru care a întocmit proiectul până la recepţia finală a
lucrărilor;
12.9-Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările
tehnice în vigoare şi la cerinţele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.
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 şi din caietul de sarcini.
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. Clauza suspensiva
Derularea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/aprobarea
finanţării proiectului din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene
nerambursabile, prestrea serviciului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă
dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa
legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de motive,
obţinerea/aprobarea finanţării aferente din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri
europene nerambursabile nu se realizează, autoritatea contractantă va rezilia de drept
acest contract fara ca beneficiarul sa ridice vreo pretentie in acest sens.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
- (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului, fără depăşirea termenelor
stabilite la art. 5. Durata contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului,
părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
- (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate
în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării
serviciilor (emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor)
(2) În cazul în care: orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 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.

- Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă 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.
− 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.
−

16. Ajustarea preţului contractului
16.1 – Preţul contractului nu se ajustează.
17. Subcontractanţi
17.1 -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.
17.2-Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
17.3 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.
18.Modificări şi amendamente
18.1.
M
odificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de
valabilitate, se face in conditiile prevazute in legislatia achizitiile, prin act
adiţional la prezentul contract.
18.2.
19. Forţa majoră
19.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2- Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - 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.
19.4- 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.
19.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
19.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de
6 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.

20. Soluţionarea litigiilor
20.1- 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.
20.2- 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 fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie
de către instanţele judecătoreşti din România.
21. Limba care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Comunicări
22.1 - (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.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi 11.03.2019 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
ORASUL ALEŞD
Primar
Todoca Ioan

Sef serviciu contabilitate
Dem Stelian

Consilier juridic
Bodea Alexandrina

Prestator,
SC BHPROINV SRL
Administrator

