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CONTRACT DE PRESTART SERVICII
nr.3954 data 02.07 .20L9.
1. Preambul
in temeiul Legii 98/2016 si al HG 3gs/2ol.;Gse incheie prezentul
contract intrer
Comuna ARCUg

adresa 527t66 Arcug, Piata Gdbor Aron nr.l, judelul covasna,
Rom6nia, telefon/fax oo4o267/373.675, cod fiscal 15318699, cont Ro24 TREZ 24Ag
4030 3710 130x, deschis la Trezoreria
Municipiului sfdntu Gheorghe, reprezentati prin MArHE Arpdd, primar
al comunei Arcug, in calitate
de achizitor, pe de o parte,
9i

DRUMPROTECT SRL

adresa sediu 520005

sf. Gheorghe., str. v6radi J6zsef nr. 33., judelul covasna, tel/fax

026713L2.764, 07451056.881, cod fiscal Ro L4gL2473, numSr
de inregstrdrr3 l3 oNRC tL4lLgL/2002,
av6nd un cont de virament nr. Ro87 TREZ 2555 o69x xxoo 0519,
deschis la Trezoreria Municipiutui sf.

Gheorghe, reprezentat legal prin administrator ing. slMoN csaba,
conformitate cu cele de maijos.

2.

in calitate de prestator,

in

OBTECTUL gt PRETUL CONTRACTULUT

2'1' Prestatorul se obligd sd elaboreze fazele de proiectare prh+DE, documerntatiile pentru
oblinerea
avizelor, acordurilor gi autorizafiilor aferente fazei PTh, inclusiv DTAC, respectiv
sa presteze serviciile de
asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia Modernizare
drumuri de interes local tn
comuna Arcug, judetul Covasna.
2'2' serviciile se vor presta in conformitate cu obliga!iile asumate prin prezentul contract,
in
conformitate cu cele previzute in caietul de sarcini, in oferta tehnicd gi financiari.
2'3' Pretul contractului este de 245.000 (doui sute patru zeci cinci mii) lei, la care
se adaugd TVA in
;i
valoare de 46.550|ei, valoarea totalS fiind de 291.550 !ei, gi se compune din
urmitoarele sume:
2'3'1 Pre[ul serviciilor de proiectare pentru fazele PTh + DE gi de elaborare i: documentatiilor pentru
obfinerea avizelor, acordurilor gi autoriza]iilor aferente fazei PTh, inclusiv DThc este de
175.ooo lei, la

care se adaugd TVA in valoare de 33.250 lei.
2'3.2 Pretul serviciilor de asistenfd tehnicS din partea proiectantului este de 70.000 lei,
la care se adaugi
TVA in valoare de 13.300 lei.

2.4.Plala serviciilor de proiectare se va realiza in conformitate cu prevederile pNDL, in maximum 5 zile
lucritoare de la data incasdrii sumelor virate de MDRAPFE in contul achizitorului, in termenul prevdzut
de art. 6 alin. (1) litera a) din Legea 721201.3.
2'5. Pentru asistenta tehnicS, plata se va face egalonat, simultan gi procentual coroborat cu plata
execu(iei lucrdrilor, in conformitate cu situafiile de platd acceptati de b,eneficiarul investitiei, in
termenul prevdzut de art. 6 alin. (1) litera a) din Legea 7Zl2Ot3.
3. DURATA CONTRACTULUT
3.1. Prezentulcontract seincheie pe o perioadi de valabilitate de la data semndriide cdtre ambele
5i p6nd la data recepliei la terminarea lucririlor.
3.2. Termenul de execufie a contractului se stabileste astfel:
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3'2'1' termenul de finalizare a serviciilor de proiectare pentru
fazele prh + DE si de elaborare a
documenta{iilor pentru obfinerea avizelor, acordurilor gi
autorizaliilor aferente fazei prh, inclusiv DTAC
este de 120 (una suti doui zeci) zile calendaristice de la
data emiterii ordinului de incepere, perioadl
in care trebuie elaborate gi predate la achizitor, in cdte 4 exemplare volumele prh
+ DE, respectiv
documentaliile pentru obfinerea avizelor, acordurilor autorizafiilor
aferente fazei pTh, inclusiv DTAC;
5i
3'2'2' termenul de prestare a serviciilor de asisten!5 tehnici din partea pr,oiectantului
este egald cu
perioada de xecutie lucrdrilor.
4. DEF|NITI
4.1. in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretafi
astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinti acordul de voinf5
al celor doud pirJi, incheiat intre o autoritate
contractantd, in calitate de achizitor, 5i un prestator de servicii, in calitate
dL prestator;
b) achizitor 5i prestator - pdrfile contractante, astfel cum acestea
sunt denumite in prezentul contract;
c) prelul contractului - prelul pldtibil executantului de cStre achizitor in baza contractului
pentru
indeplinirea integralS 5i corespunzdtoare a tuturor obligafiilor sale
asumate prin contracq
d) standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea prevdzute
in Caietul de sarcini
gi in propunerea tehnic5;
e) amplasamentul lucririi - loculin care executantul executi lucrarea;
f) fo4i majord - un eveniment mai presus de controlul pirfilor, care nu se datoreazi gre5elii
sau vinii
acestora, care nu putea fi prevdzut in momentulincheierii contractului gi care
face imposibild executarea
5i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolu!ii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare
a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enunliativ5. Nu este considerat frcrld
majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fdr5 a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia dintre pir[i;
g) deviz general - document definit prin HG 9O7l2OL6;
h) PTh, DE, DTAC - proiect tehnic si detalii de executie definite prin HG 9O7/2O1.6);
i) DTAC - definit prin Legea 5O/t99L;
i) zi - zi calendaristic5; lund - luni calendaristicd; an - 365 de zile.
5. STANDARDE

garanteazi cd in prestarea serviciilor se vor avea in vedere standardele gi normativele in
vigoare, garanteazd ci documentatiile elaborate vor avea calitSlile cerute de lergislalia si vor corespunde
reglementdrilor tehnice in vigoare.
5.1-. Prestatorul

6. Documentele controctului

6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificdrile gi/sau mdsurile de remediere aduse p565 la depunerea

ofertelor

ce privesc aspectele tehnice gi financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnicS Si propunerea financiard, inclusiv clarificdrile din perioada de
evaluare;
c) garanfia de

buni execu[ie;

7. Obligagiile principole ole prestotorului

7.L- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in

perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obligafiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligi si presteze serviciile la standardele gi/sau perf<lrmanJele prezentate in
propunerea tehnici, anexi la contract.
7.3 - Prestatorul se oplgi++.pJesteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propu nerea tehnicd.,ff'gotaanta
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7'4 - Prestatorul se obligd sd despdgubeascS achizitorulimpotriva
oricdror:
i) reclamafii 5i acliuni in justifie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrciinregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu serviciile prestate, gi
ii) daune-interese, costuri, taxe 5i cheltuieli de orice naturS, aferente, cu etxcep[ia situaliei in care o
astfel de incilcare rezulti din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.
7'4 - prestatorul se obligd la predarea proiectului tehnic gi a detaliilor de execufie
in 4 (patru) exemplare
?n format hSrtie, respectivintr-un singur exemplar?n format
electronic, pe cD, separat pentru proiectul
tehnic 9i pentru detaliile de execufie, confin6nd toate piesele documentafiilortehnice
salvate tn format
.pdf, ?n conformitate cu opisul documentaliei.
7'5 - obligatiile proiectantului se completeazd, in mod corespunzdtor, cu cerle specificate
la art. 22 pi
22^Ldin Legea L0/L995, actualizatS, cu modificSrile;icompletdrile ulterioare,in baza
cdrora proiectantii
de constructii rispund de indeplinirea urmJtoarelor obliga!ii principaler referitoare la calitatea
construc[iilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcfiei;
b) asigurarea prin proiecte 5i detalii de execufie a nivelului de calitate corespunzdtor
cerintelor esenliale,
cu respectarea reglementdrilor tehnice gi a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate in fata speciali5tilor verificatori de proiecte atestafi, stabilili
de
cdtre investitor, precum gi solulionarea neconformitatilor gi neconcordantelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucliunilor tehnice privind execulia lucrdrilor, exploatarea,
intre{inerea gi reparaliile, precum si, dupi caz, a proiectelor de urmdrire privind comportarea in
timp a
construcliilor. Documentalia privind postutilizarea construcfiilor se efectur:azi numai la solicitarea
proprietarului;
e)stabilirea, prin proiect, a fazelor de execufie determinate pentru lucrdrile aferrente cerinlelor esenliale
5i participarea pe 5antier la verificdrile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor apirute in execulie, din vina proit-'ctantului, la construcliile
la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzdtor cerinfelor esenliale, precum gi urmirirea
aplicdrii pe gantier a soluliilor adoptate, dupS insugirea acestora de citre speciali5ti verificatori de
proiecte atestati, la cererea investitorului;
g) participarea la intocmirea cdrlii tehnice a construcliei gi la receplia lucrdrilor executate, elabor6nd
referatul proiectantului privind execulia lucririlor fa[5 de prevederile proiectullui;
h) asigurarea asistenlei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei construcliilor sau a lucrdrilor de intervenlie la construcliile existente;
i) asigurarea participirii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect gi, dupd caz, a proiectanlilor
pe specialititi la toate fazele de execulie stabilite prin proiect gi la receplia la lterminarea
lucrdrilor.
7'6 - Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fa[| dr: documenta[ia tehnicoeconomicd aprobatS, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate dre proiectant/proiectantul
coordonator de proiect gi proiectan!ii pe specialit6{i, persoane fizice saru juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului 5i/sau a beneficiarului in baza unui raport
de expertizd tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat, conform prevederil<lr legale in vigoare,
8. Obligogiile principole ole achizitorului
8.L -Achizitorulse obliga sd plSteascd pre{ulconvenitin prezentulcontract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se obligd sd recepfioneze documentafiile tehnice predate in termen de 3 (trei) zile de la
predare.
9. Soncgiuni pentru neindeplinirea culpabild o

-

obligoliilor

Nerespectarea obligaIiilor asumate prin prezentul contract de cdtre
culpabil, dd dreptul p5fiii-lezate de a considera contractul reziliat de drept
9.1-

daune-interese.

t Ja
(qmin,a*-

T$a

in mod
plata de

9'2 - ln cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reu$e$te
sd-gi indeplineascd obligafiile asumate
prin contract nici dupi 10 zile calendaristice de la termenul
fixat in pct. 3.21.1. din contract, se obligd

unilateral c5 va achita o sumd de 1-0.000 lei pentru Achizitor cu
titlu de daune morald, respectiv va
rSspunde material, civil 5i dacS e cazul penal pentru o eventualele pagube
5i
rnateriale produse din lipsa
executdrii la termen a obiectului contractat.
9'3 - Achizitorul i5i rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o
notificare scrisi adresatd
prestatorului, fdri nici o compensafie, daci acesta din
urmd dd faliment, cu condilia ca aceaste
denunfare si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau
despdgubire pentru prestator. in
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract
indeplinitd pdnS la data denunlirii unilaterale a contractului.
CLAUZE SPECIFICE

70, GoranJia de bund executie o controctului
l-0'l-' Executantul are obligafia de a constituigaranlia de bund execulie in valoare
de to%din valoarea
totalS a contractului, fdrd TVA, conform celor mentionate in prezentul capitol.
10'2' GaranIia va fi constituitd in lei, in maximum 5 (cinci) zile lucrdtoare de
la semnarea contractului
prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi parliale.
L0'3' Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului
din cadrul organuluifiscal
competent in administrarea acestuia un cont de disponibildistinct la dispozitia
autoritatiicontractante.
Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil
astferl deschis nu trebuie sa fie
maimica de0,5% din pretulcontractului. Pe parcursul indepliniriicontractului, autoritatea
contractanta
urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna exelcutie
in documentatia de
atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamiantul
efectuat, precum si
despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe
numele contractantului
pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii
contractante care se prezinta
unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a
autoritatii
contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta
la art.
41, din HG 395/20j.G.
10'4. Achizitorul are dreptul de a emite preten[ii asupra garanliei de bund execu[ie, in Iimita prejudiciului
creat, dacd executantul nu igi indepline5te obliga{iile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii
unei preten[ii asupra garan{iei de bund execulie achizitorul are obliga}ia rCe a notifica acest lucru
executantului, preciz6nd totodatd obligaliile care nu au fost respectate.
10.5. Achizitorul are obligalia eliberdrii/restituirii garan[iei de bunS execulie in conformitate
cu
prevederile art.42 din HG 395/201,6, cu modificirile si completdrile ulterioare.

77. Alte responsobilitdli ole ochizitorului
LL.l, - Achizitorul se obligd s5 pund la dispozifia prestatorului orice facilitSli
5i/sau informalii pe care
acesta le-a cerutin propunerea tehnicd 5i pe care le considerS necesare pentru indeplinirea contractului.
72. Receplie gi verificdri
L2.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile legale, prin reprezentanlii sii imputernicili in acest scop.
12'2.- Receplia documentaliei se va face la sediul achizitorului, pe baza procesrului verbal de recepfie, in
maximum 3 zile de la data preddrii documentaliilor de catre prestator la autoritatea contractanti, printro scrisoare de inaintare.
12.3.- Achizitorul este obligat sd verifice conformitatea documenta{iei cu prev'ederile din contract gi sd
solicite in scrls prestatoruluiin termen de 5 zile de la primirea documenta[iei completarea eventualelor
lipsuri,
L2.4.- Prestatorul este
in termen de 5 zile si completeze documenta!ia,
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L2'5'- in cazul in care verificatorul de proiect nu va emite referatul
de verificar,e din cauza unor eventuale
abateri de la normele de proiectare sistandardele in vigoare ori
unor omisiuni de proiectare, prestatorul
este obligat si refacS proiectul in maxim 5 zile de la
data retrimiterii

acestuia, neav6nd dreptul de
solicita pl5!i suplimentare pentru corectarea abaterilor ori completarea
omisiiunilor,

a

fi n a I i za re, inti rzi e ri, si store
13'L'- (1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul
cel mai scurt posibil de la
data primirii ordinului de incepere a contractului din partea achizitorului.
(2) in cazul in care prestatorul suferd int6rzieri gi/sau suporta
costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, pdrfile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciilor; gi
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adduga la prelul
contractului.
13'2'- (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul
convenit de pdrli, termen
care se calculeazd de la data primiriiordinuluideincepere a contractuluidin partea
achizitorului.
(2) in cazul ?n care:
a) orice motive de intdrziere ce nu se datoreazd prestatorului; sau
b) alte circumstanle neobi5nuite, susceptibile de a surveni altfel dec6t prin incdlcarea
contractului de
citre prestator indreptSlesc prestatorul sd solicite prelungirea perioadei de prrestare a serviciilor sau a
oricdrei faze a acestora, pSrlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare vor
semna un act
5i
adi{ional.
1"3'3.- Termenul de predare poate fi modificat numai cu acordul expres
al pirlilor contractante, prin act
7

3.

in ce pe re,

aditrional.

L3.4.- Cu exceptia prevederilor clauzei L7 5i in afara cazului in care achizitorul este
de acord cu o
prelungire conform clauzei l-3.3, o int6rziere in indeplinirea contractului
dd dreptul achizitorului de a
solicita penalitdti prestatorului potrivit prevederilor clauzei 14.
13.5.- in cazul in care achizitorul nu onoreazS facturile eliberate de prestator conform contractelor
anterior incheiate intre cele doui pd(i 5i avdnd semnat procesul-verbal de predare primire, atunci
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor incluse in acest contract, cu condi!ia informdrii
achizitorului in scris.
14. Penalititi

t4.L'- in cazul in care, din vina sa exclusivS, prestatorul nu reugegte sd-5i indeplineascd obligaliile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca penalitili, o suma
echivalentd cu dob6nda legalS penalizatoare aplicatd la prelul contractului (inr:lusiv TVA) pentru fiecare
ziint6rziere, p6nd la indeplinirea efectivd a obliga!iilor.
L4.2.- in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termenul previzut la clauza 2.4, acesta are
obligatia de a pldti o dobdndS legald penalizatoare aplicati asupra sumelor nepldtite din preful
contractului pentru fiecare zi intArziere, incep6nd cu data scaden!ei obliga!iei de platd previzutd la
clauza 2.4, plnd la indeplinirea efectiva a obligafiilor,
L4.3.-Potrivitart.3alin.(21) dinOGL3/20lL,dob6ndalegaldpenalizatoareserstabilegtelanivelul ratei
dobinzii de referin!5 a Bincii Na(ionale a Rom6niei, care este rata dobSnzii de politicd monetard, plus g
puncte procentuale.
75. Ajustoreo pregului

controctului
15'1 - Pentru serviciile prestate, plStile datorate de achizitor prestatorului :;unt tarifele declarate in
propunerea financiarS, anexi la contract.
L5.2- Preful contractului poate fi ajustatin conditiile previzute de art. 22tdlin. (1) litera a) pi alin. (2)
din Legea 98/2016, cu modificirile gicompletdrile ulterioare, precum gi de art, 164 alin. (3)Si (7) din HG
39512016, modificatd prin HG 4L9/2018, iaraceastd ajustare nu reprezintd o rrrodificare a contractului
initial, ci doar aplicarea prevederilor acestuia, respectiv in baza lnstrucfiunii ANAP nr.2/20L8, aga cum

aceastaafostmodificftffi[iuneaANAPnr'1,/2oL9,

\
Comur'a
ARCUE

#o'1"
?onutfl

q.

q.F

W'urJ^

15'3 - Pentru elaborarea eventualelor dispoziIii de santier, prestatorul
nu poate solicita ajustarea
prefului ori plata unor costuri suplimentare, ele fdc6nd parte gi
fiind pldtite din activitatea de asistent6
tehnicd din partea proiectantului pe parcursul execufiei lucrdrilor.
76. Subcontroctanli

l'6'L' Executantul poate incheia contracte cu subcontractanti in aceleaSi corndilii
in care el a semnat

contractul cu achizitorul, cu condilia ingtiintSrii oblinerii acordului prealabil expres
5i
a achizitorului.
L6'2' Executantul este pe deplin rdspunzdtor fald de achizitor de modul in
car,e indepline5te contractul.
l-6'3' Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fa!5 de executant de modul in care
indeplinegte
partea sa din contract,
16'4' Executantul comunica numele, datele de contact reprezentanlii legali ai subcontractanlilor
5i
sii
implicatiin executarea contractului de achizilie publici cel tarziu la data semnarii prezentului
contract.
16'5. Executantul are obligalia de a notifica autoritdtii contractante orice modificdri ale informaliilor
prevdzute la art. 16.4 pe durata contractului de achizi[ie publici.
16'6' Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanIi, pe durata executdrii contractului
de
achizi(ie publicS, cu condilia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o rnodificare
substan!iali a
contractului de achizitie publici, in condiJiile art.221. din Legea gg/zoL6.
16.7' in aceasti situafie, executantulva transmite autoritS]iicontractante inf6rmaliile prevdzute
la art.
16.4.,5iva obfine acordulautoritSfiicontractante privind eventualii noisubcon'tractanti implicafi
ulterior
in executarea contractului.
16'8' in cazul inlocuirii sau introducerii unor noi subcontractanli dupi atribuirea contractului,
acegtia
transmit certificatele 5i alte documente necesare pentru verificarea inexistenlei unor situalii de
excludere 5i a resurselor/capabilitS[ilor corespunzdtoare pdrlii lor de implicare in contractul care
urmeazd sI fie indeplinit.
16.9. in scopul unei informdri complete, autoritatea contractanti are dreptul de a extinde aplicarea
obliga{iilor prevdzute la art. 219 din Legea 98/ZOL6:
a)cu privire la furnizorii implica!iin contracte de achizi!ii publice de lucrdrisau de servicii;
b)cu privire la subcontractantii subcontractanlilor contractantuluisau subcontractanlii aflali pe
niveluri subsecvente ale lanfului de subcontractare.
77. Forlo majord
17 .1. - For\a majord este constatatd de o autoritate competenti.
L7.2 - Forla majori exonereazi par[ile contractante de indeplinirea obliga[iilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazi.

17.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a forlei majore, dar fdrd a
prejudicia drepturile ce lise cuveneau pdrfilor p6nd la aparifia acesteia.
l-7.4 - Partea contractanti care invocd forla majori are obliga[ia de a notifica r:eleilalte p5r!i, imediat
5i
in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozi[ie in vederea limitSrii
consecintelor,
L7.5 - Partea contractantd care invoci forla major5 are obliga{ia de a notifica celeilalte p5r}i incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
17.6- Conform propunerii tehnice a proiectantului, intocmirea listelor de carrtitSli aferente lucrdrilor
suplimentare 5i /sau a notelor de renunlare sau a oricdror altor documente, in cazul fenomenelor
hidrometeorologice sau situaJiilor imprevizibile rezultate in urma eventualelor calamitSli gi evenimente
de fortd majord petrecutein timpul execuliei lucrdrilor sau pe perioada garanfiei de bund execulie oferit
de antreprenorul general, nu sunt cuprinse in prezentul contract. Ele vor fi subiectul unor contracte de
achizilii publice separate.
17.6- Dacd forta majord actioneazi sau se estimeazi ca va acfiona o perioadi mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul s5 notifice celeilalte pdrti incetarea de drept a prezentului contract, fdri ca vreuna
din pirti sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.
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18. Rezilierea contractului
L8'1'- Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pir!i, dI dreptul
p5rfii lezate de a cere rezilierea contractului de prestiri servicii gi de a pretincle plata de daune interese.
19. Cesiunea

19,1'- Sarcinile definite prin prezentul contract nu pot fi cesionate

citre terte persoane.

20 Solutionarea litigiilor

20.l'-Achizitorul 5i prestatorulvorface toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilS, prin tratative
directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate iviintre eiin cadrul sau in legSturd cu indeplinirea
contractu lu i.
20.Z.-Dacd dupd 15 zile de lainceperea acestortratative neoficiale achizitorurl prestatorul nu reugesc
5i
sd rezolve in mod amiabil o divergenti contractuald, fiecare poate solicita car disputa sd se solulioneze
de citre instanlele judecitoregti din Rom6nia.
21. Limba care guverneazi contractul
21-.l.-Limba care guverneazd contractul este limba rom6nd.
22. Comunicdri
22.1'.-(1) Orice comunicare

intre pdrli, referitoare la indeplinirea prezentului
transmisd in scris.
(2)Orice document scris trebuie inregistrat atet in momentul transmiterii, c6t gi
22.2.-comunicirile intre pir!i se pot face gi prin telefon, telegrama, telex, fax
confirmdriiin scris a primirii comunicdrii.
23. Legea aplicabild contractului
23.l.-Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
Prezentul contract s-a incheiat in trei exemplare originale, cSte unul pentru
pentru dosarul achizifiei publice, la data de 02.07.2019, la sediul autorititii
Achizitor,
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