
Preambul
in temeiul Legii nr.9812016 pri

4. Obiectul principal ul contructului
4.1 - Prestatorull se obligd sd presteze

de prestari servicii
... data

achiziliile publice cu modificdrile qi completdrile

icii de " cod CPV

ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de i servicii, intre

ORASUL UNGHENI, av6nd sediul in U , strada Principald nr.357 telefon/fax 0265-328212,
ftscal 4323322 ,cont trezorerie R 7 62465 0322XXXXX deschis la lrezoreria municipiului
Targu Mures, reprezentatd prin domnul VI PRODAN, avand func{ia de PRIMAR, reprezentant
legal al achizitorului,

9i
SC .......... SRL, cu sediul in
Registrul Comerfului ............. sub nr.

..., str. nr. .......... inregistrat6 la
................, Cod Fiscal av6nd contul nr.

... deschis la Trezoreria Tg Mures, reprezentatd
prin.......... - Administrator

2. De{intlii

legal al prestatorului, pe de altd parte.

2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni fi interpreta{i astfel:
a. contract - reprezinti prezentul contract toate Anexele sale.
b. ochizitor Si prestator - pdrtile con a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - pre\ul platibil lui de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitSli a c6ror prestare fac obi al contractului;
e. produse - echipamentele, maqinile, uti piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa./anexele la prezentul contract gi pe
serviciilor prestate conform contractului.

care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent

f. forla majord - un eveniment mai de controlul parfilor, care nu se datoreazd greqelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la incheierii contractului gi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea .lui; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii apdrute ca urnare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind
un eveniment asemenea celor de mai sus

iv6 ci enunciativS. Nu este considerat forfd majori
, fErI a crea o imposibilitate de executare, face extrem

de costisitoare executarea obligaliilor uneia
j. zi - zi calendaristicI; an -365 dezile.

pa4i;

3.Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei i contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi vice versa, acolo unde
3.2 Termenul 'ozi"sau "zile" sau orice
specificd in mod diferit.

lucru este permis de context.
ire la zile reprezintd zile calendaristice dac[ nu se

uze obligatorii

ln ioada/perioadele convenite qi ?n conformitate cu
obligafiile asumate prin prezentul contract.

convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

f_

4.2 - Achizitorul se obligd sd plateascd



o rtei tinanciare qi a Fiqei SEAP, este conform detalierii de mai ios:
Nr.
crt

Denumire servicii I
produse I lucrdri

Operogiuni

lvl (material)
m

(monoperd)

U (utilaj)

u.il. Contitote
estimotd

Numdr
estimot de
operagiuni

I sezon

Prel
unitor

(tei fdrd
rYA)

Yaloore fdrd
TVA

1 Scarificarea g azonutui Utitaj 1C )mp 70 2

2 Aerarea gazonutui Utitaj 10 )mp 70 4

3

+ -_rmpra$trere nrslp ln
doui straturi

Material

Manoper6

Utitaj
10 )mp 70 4

4
SuprainsimAn[area

gazonului

MateriaI
Manoperi

Utitaj
10 )mp 70 4

5 lrigarea gazonutui Manoperi 10 )mp 70 45

6 im prSgtiere ferti Iizator
MateriaI

Manoper6

Utitaj
10 ,mp 70 10

7 Tunderea ga:zonutui Utitaj 10 ,mp 70 25

8 Tivalugirea gazonutui Utitaj re 20 30

9
Trasarea / Marcarea

terenutui
MateriaI

Utitaj
nI 590 20

10 Des6pezire ;i drenaj
Manoperi

Utitaj
10 mp 70 4

5. Prelul contractului
5'1 Prelul convenit pentru indeplinirea conttactului, pldtibil prestatorului de catre achizitor, conform
fertei financiare

5.2 Valoarea total6 a contractului este de .................... lei la care se adauga T.V.A. in valoare de
lei.

6. Modalitdli de plotd Si termene de platd
6.1 La finalul fieclrei prestalii, Prestatonxl va emite o facturd fiscald, insolita de documente
justificative in care se va specifica valoarea prestatiilor efectuate de prestator. Preturile unitare vor fi
cele stabilite in OfertS.
6.2 Termenul de plat6 este de 30 zile gi crrge de la data comunicdrii facturii de c6tre prestator.
Comunicarea facturii se poate rcaliza prin i4registrarea acesteia la serviciul registratura de la sediul
Achizitorului sau prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire.
6.3 Obligalia de platl se consideri stinsd in momentul credit6rii contului curent al
PRESTATORULUI, platd confirmatr pebazaextrasului de cont bancar.
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7. Durata contractului
7.1 - Prestatorul se oblig6 sf, presteze
stabilite de cdtre Achizitor.
7.2 - Durata prezentului contract este pdn6
7.3. Prezentul contractinceteazd sd produci
cu excep{ia cazului in care p6(ile prin act

8. Executarea contractului
8.1 - Executarea contractului incepe a doua

9. Documentele contractului
9. l - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini
- Oferta financiard

-Fiqa achiziliei din catalogul SEAP: ...

10. Obligaliile principale ale prestatorului
10.1 SA presteze serviciile prev6zute in
angaj amentului asumat.
10.2- Prestatorul se obligd sI presteze
propunerea financiara.
10.3 SE supravegheze prestarea servicii
echipamentele sau alte asemenea, fie de
in masura in car,o necesitatea asigurdriiL
rezonabil din contract.
10.4 Este responsabil pentru prestarea
durata contractului.
10.5 - Prestatorul se obligd sI

i) reclamafii qi actiuni in justili
intelectuald (brevete, nume,
instalaliile sau utilaj ele folosite

ii)daune-interese, costuri, taxe gi
care o astfel de incalcare
achizitor.

ll. Obligaliile principale ule achizitorului
1 1.1 - Achizitorul se obligd sd recep[ioneze
convenit.
ll.2 - Sd achite PRESTATORULUI contra
stabilite in prezentul contract.
I 1.3 - Sd respecte recomanddrile fEcute de
ll"4 - Sd asigur:e accesul PRESTATORUL

12. Sancliuni p,entru neindeplinirea culpa
l2.l - In cazul in care. din vina sa exclusiv
prin contract, atunci achizitorul are dreptul
echivalentd cu o cotd procentuald, de 0,01%o

in perioadele

31.12.2022.

la expirarea termenului pentru care a fost incheiat
lional convin prelungirea duratei contractului.

de la semnarea acestuia de cdtre ambele p6(i.

cu profesionalismul gi promptitudinea cuvenitd

performanfele prezentate iniciile la standardele qi sau

', sE asigure resursele umane, materiale, instalaliile,
provizorie, fie definitive cerute de qi pentru contract
este prev6zutd in contract sau se poate deduce in mod

qi de calificarea personalului folosit pe toati

achizitorul impotriva oricdror:
ce rezultl din incalcarea unor drepturi de proprietate
i inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

sau in legaturd cu produsele achizi{ionate, gi
Ituieli de orice natur6, aferente, cu excep{ia situa{iei in
din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre

terminarea prestafiilor, serviciile prestate in termenul

serviciilor executate, la termenele qi in condiliile

e personalul PRESTATORULUI .

la locurile unde urmeazd a se efectua prestatia.

a obligaliilor
prestatorul nu reugegte sd-qi execute obliga{iile asumate

a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o sum6
zi lucratoare din prelul contractului.

aJ



12.2 - in cazul in care achizitorul nu
perioadei convenite, atunci acesta are o
procentuald de 0,01% pe zi lucratoare din p
12.3 - Nerespeotarea obligafiilor asumate
culpabil gi repetat, dI dreptul pd4ii lezate
a pretinde plata de daune-interese. in
notificarea de reziliere, f6rd intervenfia i
1,2.4 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de
adresatd Prestatorului, ftrE nici o
aceast6 anulare sd nu prejudicieze sau sd al
in acest caz, Prestatorul are dreptul de a
contract indeplinit6 p6n6la data denun|drii

13. incetarea /Ilezilierea contractului
l3.l.Prezentul contract inceteazd de
judecdtoregti:

a) prin acordul parfilor incheiat in form6
b ) in cazul in care Prestatorul nu igi
fost notificat de cdtre Achizitor a le exec
c) in cazul nerespectdrii de cltre Achizi

13 .2. In cazul prevdzut la punctul 1 3. I par
va notifica in scris celeilalte p5rfi cu cel
produce efectele.
13.3 - Orice parte are dreptul la
prealabild, cu cel puJin 15 zile calendarist
efectele.
13.4 (1) Achizit,crul igi rezervi dreptul de a
zile de la aparifia unor circumstanfe care n
care conduc la imposibilitatea deruldrii

(2) Dreptul de denunlare unilateralE a
situalia si stdrii alocdri i resurselor fi nanciare
13.5 - in cazul prev6zut la clauza 13.

corespunzdtoare pentru partea din cont
contractului.

14. Alte responsabilitdli ale achizitorului
l4.l - Achizitorul se oblig6 sd pund la di
acesta le-a solicitat in scris gi pe care le cons

15. Receplie Si veriftcdri
15.1 - Achizitorul are dreptul de a veri
conformitatea lor cu prevederile din ofbrta
15.2 - Verificdrile vor fi efectuate in
are obligalia de a notifica, in scris,
acest scop.

1 6. i n c ep e r e, Ji n, a I izu re, fu t A r 7ie r i, s is,t a re

lui, identitatea reprezentantilor sii imputemicili pentru

facturile in termenul de 30 de zile de la expirarea
de a pl6ti, ca penalit6li, o sum6 echivalentd cu o cotd
neefectuat6.
prezentul contract de citre una dintre pdr1i, in mod

a notifica cocontractantului rezilierea contractului qi de
caz contractul inceteazd de la data menfionatd in

i, fbrA somalie sau alte formalitEfi.
renunla oricdnd la contract, pdntr-o notihcare scrisd
ie, dacd acesta din urmd di faliment, cu condilia ca

dreptul la acfiune sau desplgubire pentru Prestator.
inde numai plata corespunzatoare pentru partea din

e a contractului.

drept, fdr6 a mai fi necesar6 intervenfia instan]ei

tE obli gali ile contractuale aferente contractului,deqi a
sub sancliunea rezilierii contractului;

a obligafiilor asumate prin prezentul contract
care invocd o cauzd de incetare a prezentului contract o

in 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaz6 a-qi

unilateralI a contractului numai dup6 o notificare
inainte de data la care incetarea urmeazd, sd-gi producd

unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de
au putut fi prevdzute la data incheierii contractului qi

ui contract .

lui din partea achizitorului este valabil qi pentru

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
indeplinitd p6nd la data denunldrii unilaterale a

speciftce

ifia prestatorului orice facilitdti gi/sau informalii pe care
necesare indeplinirii contractului.

modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

itate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul



16.1 Prestatorul are obligalia de a incepe
16.2 incazul in care: a) volumul sau natura

b) condiliile
in vigoare dovedite

respectiva.
16.3 in cazul in care oricare alt motiv de
prin indlcarea contractului de cdtre
termenului de executie a lucrdrilor atunci
a) orice prelungire a duratei de execu{ie la
b) totalul cheltuielilor suplimentare , care se

16.4 - in afara cazului in care achizitorul
intdrziere in indeplinirea contractului dd

I 7. Aj ustarea prelului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, pldlile
Ofertd financiard, anexa la contract.
17.2 - Preful contractului nu se actuali

18. Amendamente
18.1 - Parfile contractante au dreptul, pe

clauzelor contractului, prin act adiJional,
interesele comerciale legitime ale
contractului.

19. Subcontractanli
19.1 - Prestatorul are obligafia, de a
subcontractare.

20. Forla majord
20.1 - Forfa majord este constatat6 de o au
20.2 - Fo(a majord exonereazdparlile
contract, pe toald perioada in care aceasta

20.3 - indeplinirea contractului va fi sus

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfi
21.4 - Partea contractantd care invocl forfa
qi in mod complet, producerea acesteia gi

limitdrii consecinfelor.
20.5 - Dacd fo(a majord actioneazd" sau se

fiecare pafte va avea dreptul sd notifice
ftrf, ca vreuna clin parfi sd poatf, pretindd

2 l. Solulionarea litigiilor
2l.I - Achizitorul qi prestatorul vor
tratative directe, orice neintelegere sau
indeplinirea contractului.
21.2 - Dacd, dup6 15 de zile de la

reu$esc sd rezolve in mod amiabil o di

cu documente de la

solulioneze de cdtre instanlele j udecdtoreqti petente de la sediul Achizitorului.

serviciilor a doua zi de la rsemnarea contractului.
lucrdrilor neprevdzute; sau

care impiedic6 respectarea prevederilor contractului
MH termenul de execu{ie se decaleazd cu perioada

care nu se datoreaz6 executantului gi nu a survenit
indreptdJesc executantul de a solicita prelungirea

prin consultare, p6rfile vor stabili :

executantul are dreptul ;
va adduga la preful contractului daci este cazul.

de acord cu o prelungire a termenului de execufie, orice
achizitorului de a solicita penalitSli prestatorului.

de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in

indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd,

gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii

obligaliile asumate prezentul contract

tate competent[.
de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

loneaza.
in perioada de acliune a fb4ei majore, dar fbrd a

p6nd la aparilia acesteia.
jord are obligafia de a notifica celeilalte p6rfi, imediat

sd ia orice m6suri care ii stau la dispozilie in vederea

estimeaz6 ca ya acfiona o perioadd mai mare de 6 luni,
ilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
ilalte daune-interese.

face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu

acestor tratative neoficiale, achizitorul gi prestatorul nu
contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se

prinprin



22. Limba care guverneazd contractul
22.1 - Limba care guvemeazd contractul

23. Comunicdri
23.1 - (l) Orice comunicare intre pdrfi,
transmisd in scris.

6

limba romdn6.

la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie

(2) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii cAt q;i in momentul primirii.
23.2 - Comunicdrile intre p6rfi se pot face
confirmdrii in scris a primirii comuniclrii.

24. Legea aplicabild contractului

prin telefon, telegramS, telex, fax sau e-mail cu condilia

24.1 - Contractul va fi interpretat conform

2 5, Conftdenlialitatea datelor
25.1 Prelucrarea datelor cu caracter
protecfia datelor cu caracter personal (

Parfile au inteles sE incheie azi
pentru fiecare parte.

Achizitor

PRIMAR

ilor din Romdnia.

se face cu respectarea Regulamentului european privind

prezentul contract in dou6 exemplare, cdte unul

Prestator
sc.......... sRL

ADMINISTRATOR


