Imprejmuirc spafiu vcrde ~i rcalizare acces biscrica in localitatea Dorotea, comuna Livezile,
judcful, Bistrifa - Nasaucl

SECTIUNEA
- FORMULARE
,

imprejmuire spafiu verde ~i realizare acces biscrica in localitatea Dorolea, comuna Livezile,
judetul, Bistrita - Nasaud
FORMULAR-Model scrisoare de inaintare

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. _ _ ______data _____ _ _ ora_ __ _ __
Operator economic
(den um irea/numele)
Scrisoare de inaintare a ofertei

Catre ........................................................................................ ..
(denumirea autoritatii contractante si adresa comp/eta)

Ca urmare a solicitarii de oferte, publicat pe site-ul www.primarialivezilebn.ro, nr ................ .
(ziuallllnalanlll),
privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
din.... .....................
contractului. ......................................................................... .. .... ..(denlfmirea contractului de
achizitie publica), noi .................................................................. (denumirealnumele ofertantului) va
transmitem alaturat unnatoarele:
I. oferta in format electronic semnata cu semnatura electronica extinsa;
2. documentele care insotesc oferta inclusiv documentul ___________(tipul,
seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de
dumneavoastra prin documentatia de atribuire;
persoana cl e contact ( pentrn aceasta proce dura )
Nume
Adresa
Telefon
Fax

.

.

'

.

..

E-mail
Cu stima,
Semnallfra ofertantului scm a reprezentantului ofertantului
............................................ .
Nlfmarul imputernicirii reprezentantului pl sem11area ofertei
.. ................ ......................... .
Numele si prenumele semnatarului
.......................................... ..
Capacitate de semnatura
.. .. ..................................... ..
Detalii de~vre ofertant
Nwnele ofertantului
Tara de resedinta
Adresa
Adresa de core~pondenta (daca este diferita)
Tele/on I Fax
Data
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Numele Ofe11antului (individual sau asociere de operatori economici): [introduce{i intregul 11ume]
Numele membrului asocierii: [introducefi intregul 11ume}
Numele tertului sustinator: [introducefi intregul 1111111e}

Formular - Declarafie privind conflictul de interese

Data: [introduce/ i ziua, luna, emu/]
Anunt de participare: [introduce{i 11umarul anunfului de participare}
Obiectul contractului: [introduce/i obiectul co11tractului din a,11111/ul de participare]
[introduce/ i
Procedura de atribuirea a Contractului pentru
denumirea conh·actului}, anunt de pa11icipare _______ _ {introducefi nr. anun{ului de
participarej.

In legatura cu infonnatiile prezentate 111 cadrul Fi~ei de date a achizitiei a Documentatiei de atribuire
aferenta procedurii identificatc mai sus, subsemnatul, reprezentant i'mputernicit al
............................................................. [1111111ele, adresa Ofertantului i11divid11al/111embr11 al
asocierii/subco11tracta11t11/ui/ter/11!11i susfi11ator], declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii Ofertantului din procedura ~i sub sanctiunile aplicate faptei de fals 111 acte publice ca i'n
calitate de participant la aceasta procedura, ___ _ _ _ _ _ _ _ [nume/e Ofertantului
individual/membru al asocierii/s11bco11tracta11t11/11i/ter/11/11i sus/inator] nu ma a flu i'ntr-o situatie de
conflict de interese 111 sensul articolului 59 din Legea nr. 98/2016.
Ata~ez la prezenta declaratie informatii relevante pentru verificarea potentialei situatii de conflict de
interese, dupa cum urmeaza:
1.
Lista cu membrii Consiliului de Administratie [introduce{i nu111e/e I, nu111ele 2 etc.}
ii.
Lista cu membrii organului de conducere [introducefi numele I, ·1111111ele 2 etc.}
iii.
Lista cu membrii organului de supraveghere [introducefi nu111ele I, 1111111e/e 2 etc.}
iv. Lista cu membrii actionarilor/asociatilor cu participare mai mult de I0% din capital
[introduce/i n11111ele I, 1111111ele 2 etc.}
Semnatura
[persoana sau persoanele autorizate sci se11111eze in 11umele operatorului econo111ic in calitate de
Ofertant individual/111e111bru al asocierii/subco11tracta11t/ter{ sus{inator]
Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor i'n Asociere: [introduce/i denumirea comp/eta]
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Formular - Declaratie Privincl Respectarea Rcglementarilor Nationalc De Mecliu

(den um irea/numele)

DECLARATffi PRIVIND RESPECT AREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceasta declaratie subsemnat(ul)/a .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. reprezentant legal
al
.... .. ...........................................,
pa11icipant
la
licitatia
pentru
prestare:
................ ...... (obiectivul achizitiei) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei
de fals si uz de fals 1n declaratii, ca vom respecta si implementa contractul de prestare a serviciilor
cuprinse 111 ofe11a conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii
Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile ~i acordurile
internationale 111 domeniul mediului si protectiei mediului.
Totodata, declar ca am luat la cuno~tinta de prevederile art. 326 « Falsul 1n Declaratii » din
Codul Penal referitor la« Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii
de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera a1t. 175, 111 vederea producerii unei consecinte
juridice, penlru sine sau pentru altul, atunci dine!, potrivit legii ori tmprejurarilor, declaratia facuta
serve~le pentru producerea acelei consecinte, se pedepse~te cu inchisoare de la 3 (uni la 2 ani sau cu
amenda »
Numarul imputemicirii repreze11ta11t11l11i pt se11111area ofertei
Numele $i pre1111mele sem11atar11!11i
Capacitate de se11111iit11rii
Detalii despre ofertant
Numele oferta11t11l11i
Tara de re$edi11Jii
Adresa
Adresa de corespo11de11Jii (dacii este diferitii)
Tele/011 I Fax
Data
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Formular - Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social Si Al
Relatiilor De Munca

Operator economic
<dem1mirea/numele>
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul .. ................. .. .................................. (nume ~i prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ........ .. 1.. .... .. ....... .... ............. .... ................. .... ... (den um ire a
ofertantului si datele de identificare) declar pe propria raspundere ca vom respecta si implementa
contractul de prestare a serviciilor cuprinse in oferta conform reglementarilor stabilite prin legislatia
adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventii!e ~i acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca ~i de protectie a muncii ~i am inclus costul pentru
1ndeplinirea acestor obligatii.
Totodata, declar ca am !uat la cuno~tinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la« Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii
de stat ori unei a!te unitati dintre cele la care se refera ait. 175, in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia racuta
serve~te pentrn producerea ace!ei consecinte, se pedepse~te cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda »
Numarul imputernicirii repreze11ta11t11l11i pt semnarea ofertei
Numele ~i pre11u111ele sem11atarul11i
Capacitate de semniiturii
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Tara de re~edinfii
Adresa
Adresa de corespo11de11/a (daca este diferitii)
Tele/on I Fax
Data
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Formular - Formular de oferta
Operator economic
(denumirea/1111111ele)
FORMULAR DE OFERTA

Catre ................................................................................................... .
(denumirea autorita/ii co11tracta11te ~-; adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ......
(denumirealnumele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile ~i cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionata, sa prestam ...................... (denumirea obiectului contractului)
pentru suma de .................................. (suma in litere ~-; in cifre, precum ~-; moneda ofertei) platibila
dupa receptia serviciilor, la care se adauga TVA in valoare de .............................................. (suma in
litere ~-; in cifre, precum ~; 111011eda ofertei). ·
,, . 1,..· ,, .;·.,
2. Ne angajam ca, 'in cazul in care oferla noastra este stabilita ca~tigatoare, sa prestam serviciile
prevazute 'in oferta pe durata a 6 lu11i, 111 baza ordinului de i11cepere a lucrarilor.
3. Ne angaJam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
................................................................................... zile (durala in litere $i cifre)
respectiv pana la data de ....................... (ziuall1111a/a1111/) ~i ea va ramane obligatorie pentrn noi ~i
poate fi acceptata oricand 1nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am inteles ~i consimtim ca, 111 cazul 1n care ofe1ta noastra este stabilita ca fiind ca~tigatoare, sa
constituim garantia de buna executie 111 confonnitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
5. Precizam ca: (se bifeaza op/iunea coreJpunzatoare)
U depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-u11 formular de oferta separat,
marcat in mod clar ,,alternativa"/''alta oferta".
U nu depunem ofe1ta alternativa.
6. Pana la 111cheierea ~i semnarea contractului de achizitie publica aceasta ofe1ta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
ca~tigatoare, vor constitui un contract angajant 1ntre noi.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau orice oferta primita.
I

Data

I

It

:

,!

'

I

.. ',.
I

-

•

l. \
,(

..........................................................: ....................,
(,111me, prenume $i semnatura),
L.S.

in calitate de ............................................ legal autorizat sa semnez oferta pentru ~i in numele
....................................... (de1111111irea/n11111ele operatorului economic)
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Fonnularul - Model ACORD DE ASOCIERE
ACORD DE ASOCIERE
111 vederea participarii Ja procedura de atribuirc a contractului de achizifie publica

1. Parfile acorclului :
____ __ _ _ __ _ , reprezentata prin ................................ , in calitate de ............. .
(de1111111ire operator eco110111ic, sediu, telefo11

$i
_ ____ _ _ __ _ _ reprezentata prin ............................... , in calitate de ............ ..
(de1111111ire operator economic, sediu, tele/011)
2. Obiectul acordului:

2.1 Asociatii au convenit sa desfa~oare in comun unnatoarele activitati:
a) pa1ticiparea la procedura de achizitie publica organizata de .................................. .
................................ (de1111111ire autoritate co11tracta11tii) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul co11tract11/11i/acord11/11i-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica fn caZ11! dese11111iirii ofertei co1111111e ca
fiind ciiJtigatoare.
2.2 Activitati ce se var realiza de fiecare membru al asocierii in parte:
I. - -- - - - - -- -- - - - - 2. - - - - -- - - - - -- -- - -

2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de
achizitie publica este:
I. _ __ % s.c. - - - -- - -- - - - %S.C. - - - - - -- - -- - - 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfa~urate de asociati
se va efectua propor(ional cu cota de participare a fiecarni asociat, respectiv:
2.

I. _ _ _ % s.c. - - - - - - -- -- - 2.
% s.c. - - - - - -- - -- --

I'

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii procedurii
de atribuire ~i se prelunge~te corespunzator cu perioada de 'indeplinire a contractului ( in caZ11!
dese11111arii asocierii cafiind ciiJtigatoare a procedurii de achizi/ie).
4. CondifiiJe de administrare ~i conducerc a asociafiei:
4.1 Se imputernice~te SC ............................... , avand calitatea de lider al asociatiei pentru 'intocmirea
ofe1tei comune, semnarea ~i depunerea acesteia 'in numele ~i pentru asocierea constituita prin
prezentul acord.
4.2 Se imputernice~te SC ............................... , avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publica in numele ~i pentrn asocierea constituita prin prezentul acord, in
caZIII desemntirii asocierii cajiind ciiJtigtitoare a procedurii de achizi/ie).
5. incetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea i~i inceteaza activitatea ca unnare a urmatoarelor cauze:
7
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a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirca necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevazute de lege.
6 Comunicari
6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indcplinita daca se va face in scris ~i va fi transmisa la
adresa/adresele ....................................................... , prevazute la a11 ......... .
6.2 De comun acord, asociatii pot stabili ~i alte modalitati de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre pa11i se var solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare var fi
solutionate de catre instanta de judecata competenta.
8. Altc clauze:- -- - - -- - -- - -- - - - - - - Prezen tu I acord a fast incheiat intr-un numar de ..... exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
astazi ............................ (data semnarii lui)

Liderul asociatiei:

I "

d•

I

.,

(de1111111ire autoritate co11tracta11ta)

i '

ASQGIAT I,
•

1+

•

ASOCIAT2,

···:
Not/ii: Prezentul acord de asociere constituie 1111 model orientativ # se va comp/eta infimc/ie de
, • 1
ceri11Je/e ~pecifice ale obiectului contract11/11ilco11tractelor.
I

t

'.

I

\

'

• • I

·,··

1'

I·

•

.. lil : : .

•

8

.

,.
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lmprejmuire spafiu verde ~i realizare acccs bisericn in localitatea Dorolea, comuna Livezile,
judeful, Bistrita - Nasaud

DECLARAT!E DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . ... (nume ~i prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
1mputernicit al ................... (denumirea/numele ~i sediul/adresa candidatului/ofe11antului), in nume propriu ~i
1n numele asocierii, declar ca su11t de acord cu toate prevederile contractului publicat 1n cadrul prezentei
proceduri de atribuire ~i 11e obligam sa respectam toate obligatiile mentio11ate 111 continutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele ~i prenume)_ _ _ __ _ ___, (semnatura ~i ~tampila), 111 calitate de
_ _ _ _ _ _ _ _, legal autorizat sa semnez oferta pentru ~i 111 11umele
(denumire/nume operator economic)

l

•
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CANDIDAT/OFERTANT

............................................
(de1111mire/1111me)
FISA DE INFORlvlATII GENERA LE

I. De1111111irea/11111nele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:

Tele/011:
Fax:
E-inail:

4.

5. Cert[/icat11l de i11111atric11larel i11registrare:
6. Birourile filialelor/sucursalclor locale, daca este cazul:

'·--- -- - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -

(adrese complete, tele/011/fax, certificate de i11111atric11/are/i11registrare)

2._____________ ____________
3._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _
4._____________ ____ _ ____ ___
8. Cont bancar_ __ __ ___________ deschis la_ __ __ _ __(in care se va restitui
garantia de participare, daca este cazul)
deschis la_ __ __ _ _.(in care se vor vira
Cont trezorerie _ __ ____________
banii pentru furnizarea produselor)

T~todatii, decfor ca am luat la c11110$ti11Ja de prevederile art. 326 « Fals11l in Declarafii » din Codul Penal
referitor la « Declararea 11ecoresp1111ziitoare a adeviimlui, fiic11ta 111111i organ sau institufii de stat ori unei
alte 1111itiifi dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei co11seci11fe juridice, pentru sine
sau pentr11 altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejuriirilor, declarafia facuta serve$te pe11tru producerea
acelei co11seci11fe, se pedepse$te cu i11c/1isoare de la 3 /uni fa 2 oni sou cu a111e11da »
N11111arnl imputemicirii repreze11ta11t11lui pt se11111area ofertei
·,,,,...........................................
Numele $i prenumele senmatarului
, :, ,
Capacitate de se11111iit11rii
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Tara de re$edi11/ii
Adresa
Adresa de corespo11de11fii (dacii este diferitii)
Tele/on I Fax
Data
.10

CONTRACTDELUCRA.RI
Nr.- - - - -data- - - - - -

1. Pliltile co11tractrmte
In temeiul Legii nr. 98 din din I 9 mai 2016 privind achizitiile publice, precum ~i a
Hotararii Nr. 395/2016 din 2 iunie 20 I 6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privi11d achizitiile publice s-a 1ncheiat prezentul contract de servicii,
intre
COMUNA LIVEZILE cu sediul in Comuna LIVEZILE, sat LIVEZILE, nr. 160, judetul
BISTRITA-NA.SA.UD cod postal 427120, telefon 0263 / 270034, fax 0263 / 270034, CIF
4347445, cont nr. RO86TREZ24A840303203030X deschis la Trezoreria Bistrita, reprezentata
prin SIMIONCA TRAIAN - primar, 111 calitate de achizitor, pe de o pmie,
si
... ...... ................. (denumirea operatorului economic) adresa .. .. ......... ....................... telefon/fax
.. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. ... .. ..
numar
de
imnatriculare
........................ .cod
fiscal.... ...............................
reprezentata
prin
........................... .................
(denumirea
conducatorului), functia ................................. .... in calitate de pres tator, pe de alta parte.
'

!

I

2. Defi11iJii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) "Parfile contractante" sunt achizitorul ~i prestator a~a.cum sunt acestea numite 111 prezentul
contract.
b) ,,Achizitor" - este beneficiarul serviciilor de mentenanta prestate 111 baza Contractului,
precum ~i succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acela~i 111teles cu Autoritatea
Contractanta/Entitatea Contractanta 111 111telesul legislatiei achizitiilor.
c),,Prestator" - este persoanajuridica/ fizica sau orice asociere de persoanejuridice, legal
constituita, responsabila cu realizarea obiectului Contractului.
d),,Contract" - acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
'incheiat 111 scris 'intre unul sau mai multi operatori economici, numit prestator ~i una ori mai
multe autoritati contractante, numit achizitor in vederea indeplinirii integrate ~i
corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin Contract;
e),,Preful Contractului" - pretul platibil Prestatorului ·de catre Achizitor, in baza Contractului,
pentru indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin Contract;
£),,Standard"- orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard international,
standard european sau standard national de catrc un 01:ganism de standardizare recunoscut, pentru
aplicare repetata sau continua, In conformitate cu care se intocme~te documentatia tehnica, 111
fiecare faza de proiectare ~i se executa lucrarile de constructie, obligatoriu pentru calitatea
lucrarilor executate
g)" Specificatii telmice" - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit
fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, 111 mod obiectiv, 111tr-o maniera

corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante;( nu afost numerotat ca sa se
poala ident(fica eventua!e trimileri)
h),,Forta majora" - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil ~i inevitabil, care
impiedica sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau
modificat de catre una dintre Parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru
care aceasta este finuta a raspunde, eveniment sau circumstanta pe care Partile nu ar fi putut sa le
prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Pa11i ~i care, odata aparute, nu au putut fi evitate
sau depa~ite de catre Pa11i, potrivit prezentului contract ~i sunt constatate de o autoritate
competenta.
i) " Subcontractant' - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului
contract ~i care executa/presteaza ~i/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale serviciilor ori
indeplinesc activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata
prestatorului de organizarea ~i derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
j)"Penalitate contractuala" - despagubirea stabilita in contractul de prestari servicii ca fiind
platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire,
indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor din contract(majorari de intarziere
~i/sau daune-interese);
m) "Obiectiv de investitii" - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare
a realizarii unuia sau mai multor obiecte de investitii, situate pe un amplasament distinct
delimitat, care asigura satisfacerea cerintelor formulate de beneficiarul investitiei ~i de investitor;
n) zi - zi calendaristica; a11 - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu except ia unei prevederi cont rare, cuvintele la form a singular vor
include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
3 .2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

C/auze obligatorii

4. Obiectul co11tractu/11i
4.1 . - Prestatorul se obliga sa presteze lucrari pentru ,,Imprejmuire spafiu verde ~i realizare
acccs biserica in localitatea Dorolca, comuna Livezile, judeful, Bistrifa - Nasaud", in
perioada/perioadele convenite ~i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul c~nvenit pentru indeplinirea
contractului de lucrari privind ,,Imprejmuire spafiu verde ~i r~alizare acces biserica in
localitatea Dorolea, comuna Livezile, judetul, Bistrifa - Nasaud"
5. Pretul contractului
5 .1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului privind prestarea lucrarilor de
,,Imprcjmufre spafiu verde ~i realizare acces biserica in localitatea Dorolea, comuna
Livezile, judeful, Bistrita - Nasaud", respectiv pretul maxim platibil prestatorului de catre
achizitor, este de ..................... lei fara T.V.A., adica ............ lei inclusiv TVA. Plata taxei pe
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valoarea adaugata se va face la cota TV A prevazuta de legislatia in vigoare la data emiterii
facturii.
6. Dumta co11tractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 6 luni, de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

7. Executarea co11tractu/11i
7.1 - Executarea contractului incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. Documentele co11tmct11/ui
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnica;
b) propunerea financiara;
d) acordul de asociere, (daca este cazul);
e) acordul de subcontractare, (daca este cazul);
f) angajament form de sustinere din partea unui tert(daca este cazul).

9. ObligaJiile principale ale prestatoru/ui
9.1. Codul de co11d11ita
I. Prestatorul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia
necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile prestate fara sa aiba
aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict
cu obligatiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul in niciun fol , fora a avea acordul
prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.
2. Cand Prestatorul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expe1tii, agentii sau
subordonatii sai se ofera sa <lea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane,
mita, bunuri in dar, focilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea
sau neindeplinirea oricarui act sau fopt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat
cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul
contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea
prezentului contract conform prevederilor art.21.3 litera m, fora a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de prestator.
3.Platile catre prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta si, atat Prestatorul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta: niciun comision, discount, alocatie, plata
indirecta sau orice alta forma de retributie in legatura cu· ~au pentru executarea obligatiilor din
prezentul contract.
4.Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri precum si dupa incetarea acestuia. In acest
sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul si
personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu
vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata
lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la
recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al . derularii prezentului contract. Totodata,
Prestatorul si personalul sau nu vor utiliza in damm Achizitorului informatiile ce le-au fost
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furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul
executarii prezentului Contract.
5.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu
sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate si legitime,
comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite
unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.
6.Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in
care se executa prezentul contract. Achizitorul, fara a stanjeni activitatea Prestatorului, va efectua
orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de intel'ese
l .Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot
aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de
nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie
notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.
2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este
necesar poate solicita masuri suplimentare. Prestatorul se va asigura ca personalul sau, salariat
sau contractat de el , inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar
putea genera un conflict de interese. Prestatorul va inlocui, in termen de 5 zile si fara vreo
compensatie din partea Achizitorului, orice membru al ,personalului sau salariat ori contractat,
inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu; care se regaseste intr-o astfel de situatie.
3.Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea
a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul
in care prestatorul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a
obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va
putea decide incetarea de plin drept s1 cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile
prevazute la art.21.3 litera k.
9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru
1. Prestatorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv
legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta
sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
2. Prestatorul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara serviciile.
3. Prestatorul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv
celor legate de securitatea muncii.
9.4. Facilitati pentru personal si forta de munca
1. Prestatorul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile
sociale pentru personalul sau.
2. Prestatorul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in
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nicio structura care face parte din lucrarile permanente.

9.5. Obligatiile prestatorului. Personalul si cchipamentul
1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i sau performantele prezentate in
propunerea tehnica anexa la contract si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
2- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile solictate de achizitor pe toata durata de derulare a
contractului, cu echipamentele/utilajele ce fac obiectul prezentului contract, in termenul
specificat in notele de comanda ferme transmise 111 scris de catre achizitor.
3 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile solictate de achizitor cu echipamnete ~i utilaje
aflate 111 stare de functionare si dotate corespunzator. Prestatorul va asigura personalul deservant
al utilajelor/echipamentelor cu care se vor efectua prestatiile.
4 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii ~i actiuni 111 justitie, ce rezulta din 1ncalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu produsele achizitionate, ~i
ii)daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei 111 care o astfel de 1ncalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini
llltocmit de catre achizitor.
5 - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
6 - Prestatorul are obligatia de a depune o notificare in scris la sediul achizitorului, in momentul
finalizarii prestatiei solicitate de achizitor, prin care sa solicite efectuarea receptiei serviciilor
prestate.
7 - Prestatorul va respecta prevederile legislatiei 1n vigoare 111 ceea ce priveste protectia mediului,
inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului "poluatorul plateste". In situatia oricarui
eveniment de mediu provocat de prestator (angajat/colaborator al prestatorului) , acesta va fi
considerat " poluator ".Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs Ill
locatiile proprii 111 timpul executarii contractului. Prestatorul trebuie sa evite orice agresiune
asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte
materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.
8 - Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga
responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul
prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza ca urmare a activitatii desfasurate in baza
contractului de servicii cu Comuna Livezile.

JO. Obligafiile pri11cipale ale achizitomlui
I0.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit 111 prezentul contract de lucrari.
10.2- Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarile prestate in baza situatiilor de lucrari
transmise achizitorului, daca acestea corespund cerintelor calitative si cantitative solicitate prin
caietul de sarcini.
l 0.3 - (1) Achizitorul va efectua plata aferenta fiecarei interventii/prestatii catre prestator, in
maxim 30 de zile de la data primirii facturii emise de acesta, insotita obligatoriu de situatia de
lucrari, pentru care sa emis factura, acceptat fiira obiectiuni de catre achizitor.
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(2) - Plata se va realiza prin ordin de plata, pe baza facturii acceptate de achizitor, in
contul indicat de prestator in partea introductiva a prezentului contract.
(3) - Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a
situatiilor de lucrari.
10.4 - Achizitorul nu acorda avans prestatorului.
11. Sa11cfi1111i penlru 11e1mlepli11irea culpabil<'i a obligafiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu$e$te sa-$i indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit la a aplica o dobanda
penalizatoare egala cu 0, 1 % pentru fiecare zi de intarziere pina la indeplinirea efectiva a
obligatiilor, dobinda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara
tva a serviciilor care au fost receptionate de catre achizitor fora obiectiuni.
11 .2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in perioada convenita, atunci acesta are
obligatia de a plati o dobinda penalizatoare egala cu 0, 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobinda aplicata la valoarea fora tva a platilor neefectuate.
11.3. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor asumate, care depa$este valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art.11. 1
$i 11.2, in completare, partile datoreaza si daune interese suplimentare ce se vor stabili in
instanta.

Clauze specijice
12. Gal'{mfia de bunii execufie a co11lraclu/11i - Nu este cazul.
13. Alie responsabililii/i ale preslalorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a presta lucrarile prevazute in contract cu profesionalismul
$i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat $i in confonnitate cu propunerea sa telmica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transpo1t $i orice alte asemenea, fie de
natura provizorie, fie definitiva, cerute de $i pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor conform notelor de
comanda ferma emise de achizitor. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor $i metodelor de prestare utilizate, cat $i de calificarea personalului folosit pentrn
prestarea serviciilor pe toata durata contractului.

14. Alie responsabililiifi ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice focilitati $i/sau informatii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnica $i pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.
15. Recepfie # verifidiri
15.1 - (1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica lucrarile prestate in ceea ce
priveste confonnitatea !or cu specificatiile din caietul de sarcini si propunerea tehnica anexe la
contract.
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(2) Receptia lucrarilor se va realiza dupa efectuarea acestora la destinatia indicata de
achizitor, in prezenta reprezentantului prestatorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta si/sau
de a verifica conformitatea lucrarilor cu specificatiile din Caietul de sarcini precum si din
propunerea tehnica a prestatorului.
(3) - Lucrarile care nu corespund calitativ ~i cantitativ vor fi refacute de catre prestator in
termen de maxim 24 de ore de la refuz. Depasirea acestui tennen implica aplicarea de penalitati
prestatorului, iar in cazuri repetate poate duce la rezilierea contractului.
(4) - Reprezentantii achizitorului vor intocmi documentele de receptie a lucrarilor prestate
in termen de 48 de ore de la data depunerii de catre prestator a unei notificari in acest sens la
sediul achizitorului.

16. intarzieri in indeplinirea contractului
16.1 - Prestatorul are obligatia de a presta lucrarile in perioada de derulare a prezentului
contractului.
16.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu poate respecta termenul de
prestare, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului modificarea
datei/perioadelor de prestare. Modificarea datei/perioadelor de interventie ~i prestare asumate
in prezentul contract, se face doar cu acceptul achizitorului.
16.3 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intarziere 1n indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
furnizorul ui.
17. Ajustarea pre/11/ui co11tractu/11i
17.1 - Pentru lucrarile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
17.2 - Tarifele ofertate in cadrul propunerii financiare nu se modifica si nu se ajusteaza, fiind
considerat ferm exprimate in oferta.
18. F011a majorli
18. l - Porta majora este constatata de o autoritate competenta.
18.2 - Fo11a majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
.
18.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pa11i,
imediat ~i 1n mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
18.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
18.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
18.7- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti
situatia in care executarea obligatiilor este irnpiedicata de imprejurari de forta majora care apar
dupa data semnarii Contractului de catre parti.
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18.8.- Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutarea
serviciilor daca, si in masura in care, intarzierea in prestare sau alta neindeplinire a obligatiilor
din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar,
Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neplata sau pentru
intarzierea platii catre prestator, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.
18.9- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata
probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Prestatorul va cauta toate mijloacele
rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul
de forta majora. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decal in urma
instructiunilor in acest sens ale achizitorului.
18. l 0- Daca prestatorul sup01ia costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit att.18.9 totalul sumelor
corespunzatoare acestor costuri vor fi certificate de catre achizitor.

19 Cazu/ Fortuit
19.1. Cazul fo11uit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici 1mpiedicat de catre partea
care ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
19.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in mod
complet, producerea acestuia.
19 .3 . Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala ~i definitiva de executare a
oricareia dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept ~i fara vreo
notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.
20. Imprevizibilitatea
20.1 - Partile 1~i vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit
mai oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute
1nainte de semnarea contractului.
20.2 - In situatia 111 care schimbarea exceptionala a 1mprejurarilor conduce la executarea excesiv
de oneroasa a contractului, facand vadit i1tjusta obligarea oricareia dintre pa11i la 1ndeplinirea
obligatiilor sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri:
a)
adaptarea contractului, pentru a distribui 111 mod echitabil 1ntre parti pierderile ~i
beneficiile rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
b)
incetarea contractului.
21.Rezilierea contractului. Pact comisoriu
21.1. - In situatia in care, 1t1 termen de 48 de ore de la data emiterii ordinului de incepere a
lucrarilor de catre achizitor, prestatorul din propria culpa, nu s-a , mobilizat si nu a demarat
prestarea lucrarilor ce fac obiectul contractului in cauza, Achizitorul poate fie sa acorde un
termen de 1 (una) zi lucratoare de la data expirarii perioadei prevazute in ordinul de incepere, fie,
prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de
rezolutiune.(ait. 1552c.civ.).
21.2. Incetarea contractului in conditiile art.23.1 nu va produce niciun fol de efecte asupra altor
drepturi ale achizitorului ~i prestatorului dobandite in baza prezentului contract.
21.3 Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art. 21.1 , Achizitorul poate rezilia
Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile prestatorului, fara
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necesitatea unei alte formalitati ~i rara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, 1n
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:
a)
Prestatorul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b)
Prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau
de catre reprezentantul sau autorizat;
d)
Prestatorul cesioneaza contractul in alte conditii decat cele reglementate de contract cesiunea din contract rara a avea acordul scris al achizitorului;
e)
furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;
f)
Prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul Ii poate justifica;
g)
impotriva prestatorului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu
privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate
ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;
h)
are loc orice moclificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul prestatorului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt imegistrate llltr-un act aditional la prezentul contract;
i)
aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;
j)
Prestatorul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa i~i focleplineasca angajamentele.
k) Cand prestatorul, personalul, sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori
sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in clar, facilitati ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul
contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul
poate decide incetarea prezentului contract conform prevederilor art.21 .3 litera m, fora a aduce
atingere niciunui drept anterior dobandit de prestator.
m) Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea
a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul
in care prestatorul nu-si mentine independenta, achizitorul, fora afectarea dreptului acestuia de a
obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va
putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.
21.4 Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la prestator fara a
renunta la celelalte remedii la care este 111dreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.
21.5 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia prestatatiilor efectiv executate,
dupa care se vor stabili sumele care unneaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile
contractului, precum ~i daunele pe care trebuie sa .le suporte prestatorul din vina caruia s-a
reziliat contractul.
21 .6 In cazul prevazut la art.21.5., achizitorul va convoca in maxim 3 zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia serviciilor prestate.
21 .7 Oricare dintre paqi incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii
care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau
Prestatorul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:
a)
despagubiri; ~i/sau
b)
rezilierea Contractului
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21 .8 Despagubirile pot fi :
a)
Despagubiri Generale; sau
b)
Penalitati contractuale.
21.9 In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste
despagubiri din orice sume datorate furnizorului sau poate executa garantia de buna executie, in
conformitate cu prevederile art. 12.3.
21.10 Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea prestarii lucrarilor daca
acest lucru mai este posibil cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

22. incetarea contractului
22.1 - Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind 1ncetarea contractelor sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie
publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral contractul de achizitie publica 111 perioada de valabilitate a acestuia 111 una dintre
urmatoarele situatii:
a) contracta11tul se atla, la momentul atribuirii contractului, 111 una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167;
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contracta11tului respectiv, avand 111 vedere o 1ncalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fast constatata printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
22.2 - Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor.
23. SUBCONTRACTAREA, TERT SUS11INATOR
. . ·l '
23.1. Subcontractarea
23.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este
obligatorie furnizarea catre Achizitor a c01.1tractelor 1ncheiate de catre Prestator cu
subcontractantii nominalizati in oferta ~au declarati t1lterior, astfel incat activitatile ce revin
acestora, precum si s(unele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale
acestuia. Ele trebuie sa cupri11da obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor,
reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi
sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiu11ea de a fi platitj direct de catre Achizitor,
optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul).
Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.
Subcontractantii sunt urmatorii:

23.1.2.Prestatorul are dreptul de a inl_oc\1i/ip1plica noi subcontractanti in perioada de
implementare a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare
substantiala a a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind
achizitiile publice.
23.1.3 Prestatorul nu va avea dreptul de a inloc1ii/implid niciun subcontractant, 111 perioada de
implementare a contractului rara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Prestator in vederea obtinerii
acordului Achizitorului intr u11 termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte
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de momentul inceperii activitatii de catre ~oii subcon,t.r~~tanti.
23.1.4.In situatia prevazuta la art. 23.1.2., Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in
perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti;
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care
lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial
optiunea subcontractarii acestora.
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract
23.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sa
prezinte:
- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a
propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii;
- contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii •cw privire la activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face
obiectul contractului;
- certificatele ~i alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere ~i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare 111 contractul de
achizitie publica.
23. 1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o
situatie raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
23.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita in conditiile legislatiei
achizitiilor, iar Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate
cu subcontractantii acestuia, Prestatorul obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu
subcontractanfii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de
subcontractanfi. Dispozitiile privind cesiunea contractuh.ii de subcontractare nu diminueaza in
nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire
a Contractului.
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23.2 Plata directa catre subcontractanti
23.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de
catre subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform
dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice.
23.2.2. In aplicarea prevederilor art. 23 .2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul
nominalizarii !or in oferta (in acordul dee subcontractare)si oricum nu mai tarziu de data
incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, in contractul de
subcontractare , dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.
23.2.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
Achizitor, Prestator si subcontractant sau de Achizitor·si subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de
11

subcontractant.
23.2.4. In aplicarea prevederilor art. 23 .1.7 Acordul partilor se poate materializa prin incheierea
unui act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de
subcontractare este cesionat Achizitornlui.
23.3. Tertul Sustinator
23.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la
prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin senrnarea prezentului contract, Prestatorul consimte
ca Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentrn nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta
23.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv
pentrn partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului
ferm, te1tul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face
obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator, nu
reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va
efectua prin senrnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de
atribuire.
23.3.3 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi
indeplineste pa1tea sa din contract.
23.3.4- Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor
a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera prestatorul de niciuna dintre
obligatiile sale din prezentul contract.
23.3.5.- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant
si achizitor.

24. So/11Jio11area litigiilor
24.1 - Achizitorul ~i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice nerntelegere sau disputa care se poate ivi 'fntre ei 111 cadrul sau 111 legatura
cu 1ndeplinirea contractului.
24.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i furnizorul nu reu~esc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania.

25. Limba care guvemeazii contmctul
25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Com1111iciiri
26.1 - (1) Orice comunicare 111tre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie 1nregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul
pnmm1.
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26.2 - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

27 . Cesiunea
27 .1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
prezentul contract.
27.2 - Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea produselor furnizate, in
conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.
27.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile
mentionate la art 27.2
28. Leger, aplicabilii co11tmct11!11i
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
28.2 - Furnizorul va respecta ~i se va supune tuturor legilor ~i reglementarilor in vigoare din
Romania precum ~i reglementarilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudentei Curtii
Europene de Justitie ~i a Tribunalului de Prima Instanta ~i se va asigura ca personalul sau,
salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, ~i salariatii din teritoriu
vor respecta ~i se vor supune de asemenea acelora~i legi ~i reglementari . Furnizorul va despagubi
achizitorul in cazul oricaror pretentii ~i actiuni in justitie, rezultate din orice incalcari ale
prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv
conducerea sa, subordonatii acestuia, precum ~i salariatii din teritoriu.

Partile au inteles sa incheie azi .......... .... prezentul contract 111 trei exemplare, un exemplar
pentru furnizor si doua exemplare pentru achizitor.

,Fumizor,

Achizitor,
(se11111ilt11ra a11/orizatti)

(se11111at11ra autorizatil)
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