
Contract de prestari servicii
nr. ............. data

Preambul
tn temeiul Legii nr.9812016 privind achizifiile publice cu modificdrile qi completSrile

ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prest6ri servicii, intre

ORASUL UNGHENI, av6nd sediul in Ungheni, strada Principald nr.357 telefon/fax 0265-328212,
fisca|4323322 ,cont trezorerie RO48TRE247624650322XD<XX deschis laTrezoreria municipiului
Targu Mures, reprezentatd prin domnul VICTOR PRODAN, avand functia de PRIMAR, reprezentant

legal al achizitorului,
qi

SC ...., str. nr. .......... inregistratl la

, Cod Fiscal avAnd contul ff.Registrul Comerfului .............
deschis la Trezoreria Tg Mures, reprezentatd

prin .......... - Administrator reprezentant legal al prestatorului, pe de alt[ parte.

2. Dejinilii
2.1 -inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretaJi astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.

b. achizitor Si prestator - p6rtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractulzi - prelul phtibil prestatorului de c6tre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d.servicii - activitdti a cdror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa./anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forla majord - un eveniment mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreazd gregelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prev6zut la momentul incheierii contractului qi care face imposibilS
executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolufii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii ap6rute ca umare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativE. Nu este considerat for[6 majord
un eveniment asemenea celor de mai sus care, ftrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaliilor uneia din parfi;
j. zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.

3,Interpretare
3.1 ln prezentul contract, cu excepJia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau 'ozile" sau orice referire la zile reprezint6 zile calendaristice dacd nu se

specifici in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se oblig6 sI presteze servicii de ,rToaletare qi elagaj de arbori de pe raza UAT
Oraq Ungheni" cod CPY 77211400-6 Servicii de tdiere a arborilor, 77341000-2 Elagaj de arbori, in
perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligi s6 plateasci pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

SRL, cu sediul in
sub nr.
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5. Prelul contractului
5.1 Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de catre achizitor, conform
ofertei financiare si a Fisei SEAP. este conform detalierii

Lucrdrile se efectueazd cu ajutorul nacelei la indl{ime.

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

lei.

7, Durata contractului

6. Modalitdli de platd gi termene de platd
6.1 La finalul fiec6rei prestatii, Prestatorul va emite o factur6 fiscald, insotitd de documente
justificative in care se va specifica valoarea prestatiilor efectuate de prestator. Prefurile unitare vor fi
cele stabilite in Ofertd.
6.2 Termenul de platd este de 30 zile gi curge de la data comunicdrii facturii de cdtre prestator.

Comunicarea facturii se poate realiza prin inregistrarea acesteia la serviciul registratura de la sediul
Achizitorului sau prin scrisoare recomandat6 cu confirmane de primire.
6.3 Obligatia de platd se considerd stins[ in momentul credit6rii contului curent al

PRESTATORULUI, platS confirmatd pebaza extrasului de cont bancar.

7.1 - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile de toaletare qi elagaj arbori pentru eliberarea
relelelor electrice din oragul Ungheni qi satele aparfindtoare: Cerghid, Cerghizel, Vidrasdu, Moreqti,

$duga, Recea, in perioadele stabilite de cdtre Achizitor.
7 .2 - Dtrata prezentului contract este pdnd 1a31.12.2022.
7 .3. Prezentul contract inceteazd s5 producd efecte la expirarea termenului pentru care a fost incheiat
cu exceptia cazului in care partile prin act adilional convin prelungirea duratei contractului.

8. Executarea contractului
8.1 - Executarea contractului incepe a doua zi dela semnarea acestuia de c6tre ambele p6rfi.

9, Documentele contractului
9. 1 - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini
- Oferta financiar5

Cantitate
estimatd

Valoare

estimatd

leifdrd TVA

Denumire servicii / produse / lucrdri

Toaletare arbori cu indllime pdn6la 4,5

Toaletare arbori cu indllime cuprins[ ir
9,0 m

Toaletare arbori cu in61!ime peste 9,0 m

Nr.
crt

U.M.

Prel
unitar
estimat

leifdrd
TVA

A B C D E F=DxE

1. ora

,, ora

3. ora

TOTAL VALOARE ESTIMATA



-Fiqa achiziliei din catalogul SEAP:

10. Obligaliile principale ale prestatorului
10.1 SA presteze serviciile prev6zute in contract cu profesionalismul gi promptitudinea cuvenitd

angaj arnentului asumat.
10.2- Prestatorul se oblig6 sE presteze serviciile la standardele gi sau performantele prezentate in
propunerea financiara.
10.3 Sd supravegheze prestarea serviciilor, sE asigure resursele umane, materiale, instalaliile,
echipamentele sau alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de qi pentru contract

in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevlzutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
10.4 Este responsabil pentru prestarea serviciilor qi de calificarea personalului folosit pe toatl
durata contractului.
10.5 - Prestatorul se obligi sE despagubeascd achizitorul impotriva oric6ror:

i) reclama{ii qi actiuni in justifie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizilionate, gi

ii)daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceptia situaJiei in
care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre

achizitor.

ll. Obligaliile principale ale achizitorului
1 1.1 - Achizitorul se obligi sd receptioneze la terminarea prestafiilor, serviciile prestate in termenul
convenit.
ll.2 - SE achite PRESTATORULUI contravaloarea serviciilor executate, la termenele qi in condiliile
stabilite in prezentul contract.
11.3 - Sd respecte recomand6rile frcute de cdtre personalul PRESTATORULUI .

ll.4 - Sd asigure accesul PRESTATORULUI la locurile unde urmeazd a se efectua prestafia.

12. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
l2.l - in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reuqeqte sd-gi execute obliga(iile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preJul contractului, ca penalitali, o sumd

echivalentd cu o coti procentuald de 0,0lYo pe zi lucratoare din pretul contractului.
12.2 - ln cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termenul de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaJia de a pl[ti, ca penalitSli, o sum6 echivalent6 cu o cotd
procentualS de 0,01% pe zi lucratoare din plata neefectuatE.

12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p54i, in mod
culpabil gi repetat, dd dreptul p6{ii lezate de a notifica cocontractantului rezilierea contractului qi de

a pretinde plata de daune-interese. ln acest caz contractul inceteazd de la data menfionat6 in
notificarea de reziliere, fbrd interventia instanfei, fdrd somafie sau alte formalitdli.
12.4 - Achizitorul igi rezerv[ dreptul de a renun]a oricdnd la contract, printr-o notificare scris6

adresatd Prestatorului, fIrS nici o compensatie, dacS acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca
aceastd anulare si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acJiune sau desp6gubire pentru Prestator.

in acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinitd pdnd la data denunldrii unilaterale a contractului.

13. incetarea /Rezilierea contractului
l3.l.Prezentul contract inceteazd de plin drept, ftr6 a mai fi necesar6 interventia instanJei
judecitoregti:

J
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a) prin acordul p64ilor incheiat in forml scrisd;

b ) in cazul in care Prestatorul nu igi executd obligaliile contractuale aferente contractului,deqi a

fost notificat de cdtre Achizitor a le executa sub sancJiunea rezilierii contractului;
o) in cazul nerespectdrii de cdtre Achizitor a obligaliilor asumate prin prezentul contract

13.2. in cazul prevdzut la punctul 13.1 partea care invocd o cauzdde incetare a prezentului contract o
va notifica in scris celeilalte p6(i cu cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeazd a-qi
produce efectele.
13.3 - Orice parte are dreptul la denun{area trnilateralE a contractului numai dupd o notificare
prealabili, cu cel pulin 15 zile calendaristice inainte de data la care incetarea trmeazd s6-qi producd

efectele.
13.4 (1) Achizitorul iqi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de

zile de la apari{ia unor circumstan{e care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului qi

care conduc la imposibilitatea derul[rii prezentului contract .

(2) Dreptul de denunfare unilaterald a contractului din partea achizitorului este valabil qi pentru
situafia sistdrii aloc6rii resurselor financiare .

13.5 - in cazul prev6zut la clauza 13.4 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinit6 pdnS la data denun{drii unilaterale a

contractului.

Clauze speciftce

14. Alte responsabilitdli ale achizitorului
l4.l - Achizitorul se obligd sd puni la dispozitia prestatorului orice facilitdli gi/sau informafii pe care

acesta le-a solicitat in scris gi pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receplie Si verificdri
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta financiard.
15.2 - Verific6rile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligalia de a notifica, in scris, prestatorului, identitateareprezentan[ilor sdi imputernicili pentru
acest scop.

1 6. incep ere, Jinalizare, intdrzieri, s istare
16.1 Prestatorul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor a doua zi de la semnarea contractului.
16.2 incazul in care: a) volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute; sau

b) condiliile nefavorabile care impiedici respectarea prevederilor contractului
in vigoare dovedite cu documente de la INMH termenul de execuJie se decaleazd cu perioada
respectivS.
16.3 in cazul in care oricare alt motiv de intArziere care nu se datoreaz6 executantului qi nu a survenit
prin inllcarea contractului de cdtre acesta indrept6jesc executantul de a solicita prelungirea
termenului de execufie a lucrdrilor atunci cdnd prin consultare, parfile vor stabili :

a) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul ;

b) totalul cheltuielilor suplimentare , care se va adduga la prelul contractului dacd este cazul.
16.4 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice
intirziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalit6fi prestatorului.

I 7. Aj ustarea prelul ui contractul ui
l7.l - Pentru serviciile prestate, p16!ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
Ofertd financiard, anexa la contract.



17.2 - Preful contractului nu se actualizeazd.

18. Amendamente
18.1 - Pdrfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apari{iei unor circumstan}e care lezeazd

interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului.

19. Subcontractanli
19.1 - Prestatorul are obliga{ia, de a nu transfera obligaJiile asumate prin prezentul contract prin
subcontractare.

20. Forla majord
20.1, - Forfa majord este constatatl de o autoritate competenti.
20.2 - Forfa major6 exonereazd partile contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin prezentul
contract, pe toat6 perioada in care aceasta actioneazd.
203 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fo4ei majore, dar frrd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p[4ilor p6n6la apari]ia acesteia.
21.4 - Partea contractant6 care invoc6 forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrfi, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia qi s[ ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea

limitdrii consecintelor.
20.5 - DacE forfa majord actioneazd sau se estimeaz6 ca va actiona o perioad6 mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sE notifice celeilalte parfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
frrd, ca vreuna din parti sd poat6 pretindd celeilalte daune-interese.

2 l. Solulionarea litigiilor
2l.l - Achizitorul qi prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabilI, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputS care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu

indeplinirea contractului.
21.2 - Dacd, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi prestatorul nu

reu$esc sE rezolve in mod amiabil o divergenfd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se

solulioneze de cdtre instantele judecdtoreqti competente de la sediul Achizitorului.

22. Limba care guverneazd contractul
22.1 - Limba care guverneazdcontractul este limba romdn6.

23. Comunicdri
23.1 - (1) Orice comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sE fie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cdt gi in momentul primirii.
23.2 - Comunicdrile intre pdrfi se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

24. Legea aplicabild contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

2 5. ConJidenlialitatea datelor
25.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european privind
proteclia datelor cu caracter personal (GDPR).
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Pa4ile au inteles sd incheie azi ..........".......... prezgntul contract in doud exemplare, cdte unul
pentru fiecare parte.

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

ADMINISTRATORPRIMAR


