Contract de
Art. l Preambul
.1. in temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile
pentru aprobarea Normelor Metodologice de apli
contractului de achizifie publicd/ acordului-cadru
publice,
s-a incheiat prezentul contract de prestdri de servicii,
intre

ice gi a Hot6r6rii de Guvern nr. 39st2016
a prevederilor referitoare la atribuirea

Unitatea Administrativ Teritoriald a Oragului
nr.357, jud. Mures, cod postal 547605, telefon/
4323322, reprezentatl prin Victor Prodan, avind fu

cu sediul in Ungheni, str. Principald
0265-328212, 0265-3281 12, cod fiscal
de primar, in calitate de achizitor, pe de

1

Legea nr. 98/2016 privind achiziliile

o parte

$i

inmatriculare

il;:

sediul
trr. ......., telefon:
cod

J....1....1.............,

"""'

avdnd functia de

in
numdr de
cont

prin
in calitate de prestator, pe de altd

cu respectarea urmdtoarelor clause

? Termeni qi defini(ii
prezentul contract urmItorii termenivor fi i
a) contract - contractul de aclhizilie publicd ce are ca
Art.

2.l.In

consemnat impreund cu toate anexele gi documentele
b) achizitor gi prestator - pd(ile contractante, aga cum
c) prelul contractului - pre(ul pldtibil prestatorului de
indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obl
d) servicii - activitdlile a cdror prestare fac obiect al
de sarcini, anexl la prezentul contract;
e) fo(a majord - un eveniment mai presus de control
vinei acestora, care nu putea prevdzut la

prestarea de servicii astfel cum este
ise pentru atribuirea gi executarea sa;
acestea numite in prezentul contract;
achizitor, in baza contractul ui, pentru
ilor asumate prin contract;
lui, aga cum sunt descrise in caietul

pd4ilor, care nu se datoreazd gregelii sau
ul incheierii contractului gi care
faceimposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente : rdzboaie, revolufii, incendii, inundafii
orice alte catastrofe naturale, restriclii
apf,rute ca urmare a unei carantine, embargou,
nefiind exhaustiv[, ci enun[iativa. Nu
este considerat fo([ majord un eveniment
celor de mai sus care, frrd a crea o
imposibilitate de executare, thce extrem de
executarea obligafiilor uneia din p6(i;
f) cazul fortuit - o imprejurare de fapt imprevizibilI qi neinldturat care impiedic6, in mod
obiectiv gi frrI nicio culp6 din partea debitorului,
obligaliei sale contractuale, cu
consecin{a exonerdrii sale de r6spundere pentru
neexecutare;
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
h) act adilional - document ce modificl termenii gi co iliile contractului de servicii.

fi

Art. 3 Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excep{ia 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 "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit.
3.3 Clauzele gi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Art.

4 Obiectul

principal al contractului

il constituie prestarea serviciilor de proiectare: intocmire proiect tehnic
(PT) + documentalie tehnicd pentru oblinerea autorizafiei de construire (DTAC/PAC) + detalii
de execulie (DE) + caiete de sarcini pentru achizilia lucr[rilor de execufie aferente proiectului
tehnic + oblinerea de avize, acorduri, autoriza[ie de construfie Ei de asistentd din partea
proiectantului pentru "Electrificare case Cerghizel" cod referinfl proiect 20211588115, in
cadrul Programului dr finanfare"imbuniti{irea Eficien{ei Energetice" lansat de Granturile
SEE gi Norvegiene 2014-202l,prin Innovation Norway.
4.2. Prestatorul se oblig6 sd presteze serviciile conform Caietului de sarcini, Termenii gi
condiliile standard ale Granturilor SEE gi Norvegiene de la Innovation Norway gi a Scrisorii de
finanfare acceptatd de citre Achizitor cu respectarea prevederilor legisla{iei in vigoare, potrivit
obligatiilor asumate prin prezentul contract qi corelativ cu fondurile alocate achizitorului pentru
executarea contractului.
4.3. Achizitorul se obligd sd achizilioneze serviciile prestate gi sd pldteasc[ preful convenit in
4.1. Obiectul contractului

prezentul contract.
4.4. Eventualele completdri sau corecfii se vor efectua in maxim

l0 zile de la luarea la cunoqtinld
ciarului.
4.5. Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivd din obiectul contractului se
transfer gi devin proprietatea achizitorului de la data efectudrii pl6{ii conform art. 6.
a observafiilor benefi

Art. 5 Pre(ul contractului
5.1 . Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul pentru prestarea serviciilor
de proiectare gi asisten{d tehnicd din partea proiectantului pe durata de execu{ie a lucririlor
pentru obiectivul de investifii "Electrificare case Cerghizel", pl6tibil Prestatorului de citre
Achizitor, este de
lei exclusiv T.v.A., respeotiv
.... lei inclusiv T.v.A.
5.2. Taxa pe valoare adaugata (TVA) valabilS la data incheierii prezentului contract de servicii
estede 1902, conform prevederilor Codului Fiscal.
5.3. Pre(ul contractului include toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea acestuia gi este
ferm pe toat6 perioada de valabilitate a acestuia, nu se ajusteazd qi nu se actualizeazd. Pentru
serviciile prestate, pldlile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiar6, anexl la contract.

Art. 6 Modaliti{i de platl
6.1. Plata serviciilor achizifionate gi recepfionate se va efectua de cdtre Achizitor in conformitate
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 7212013 privind mdsurile pentru combaterea int6rzierii in
executarea obligafiilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre

profesionigti gi intre acegtia gi autoritIli contractante, in termen de 30 de zile calendaristice de la
data primirii facturii la sediul Achizitorului gi a recep[iei cantitative qi calitative a serviciilor
prestate.

6.2. Pl6[ile c6tre Prestator, se vor efectua in contul de Trezorerie la prestatorului, conform
prevederilor legale in vigoare.
6.3. Plata serviciilor este conditionatb de indeplinirea de cdtre Prestator a obliga{iilor ce ii revin
conform contractului gi a anexelor acestuia, dovediti prin acceptarea de cdtre Achizitor a
serviciilor prestate, prin semnarea proceselor-verbale de recepfie gi in baza facturilor emise qi
transmise in original de cltre Prestator.
6.4.Plata se va efectuainbaza urmdtoarelor documente:
a) factura fiscalE in lei, intocmitd conform prevederilor Codului Fiscal;
b) proces verbal de recepfie cantitativd gi calitativd, semnat fErd obiecfiuni.
6.5. Plata serviciilor se va face in doud tran$e, respective serviciile de proiectare se vor pl6ti dup[
receptia cantitativd gi calitativl a documentafiilor tehnice a proiectului, iar plata serviciilor de
asistentd tehnicd din partea proiectantului pe durata de execu{ie a lucrlrilor se va efectua Ia
terminarea lucr6rilor.
6.6. Factura se va emite dup6 semnarea de cdtre Achizitor a procesului verbal de receplie
cantitativi qi calitativd, cu men{ionarea, inclusiv, a num[rului de contract gi a datei de scaden{I.
6.7. Prestatorul este r5spunzdtor de corectitudinea gi exactitatea datelor inscrise in facturi.
6.8. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fa16 de prevederile legii qi ale contractului de
achizilie, a facturilor spre decontare, face s[ nu curgd termenul de plat6, dacd Achizitorul
sesizeazd Prestatorul despre neregulile constatate. Un nou termen de platd va curge de la
confirmarea de c[tre Achizitor a noilor facturi prezentate de cltre Prestator, completate cu date
corecte, potrivit legii gi contractului.
6.9.Dacd, data scadentE este o zi nelucritoare, termenul de platd va fi declarat pdnd in prima zi
lucrltoare urmdtoare acesteia.
6.10. Prestatorul va restitui orice sumd cuvenit6 Achizitorului gi care i-a fost pldtitd in plus, in
termen de 5 zile lucr6toare de la primirea unei cereri in acest sens.
Art, 7 Durata contractului
7.1. Durata prezentului contract incepe de la data semr,'r6rii acestuia de cdtre ambele p6(i gi se va
derula pe toatd perioada de implementare a contractului de finanlare 20211588115, respectiv
pdni la 28.02.2023.
7.2.in cazul in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi
pe baza unui act adilional incheiat cu autoritatea de management, contractul de servicii de
consultantd in management se va prelungi automat, inbaza unui act adilional, fdrl modificarea
valorii acestuia.
7.3.Prezentul contract inceteazi sd producd efecte de la data indeplinirii de cdtre ambele p6(i
contractante a obligafiilor ce le revin conform clauzelor prezentului contract gi a anexelor
acestuia.

Art. 8 Executarea contractului
8.1. Executarea contractului incepe dup6 semnarea de ambele pdrfi.

Art. 9 Documentele contractului
9. l. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;

b) propunerea financiard gi tehnici;
c) achizilia directd din SEAP;
d) acte adilionale, dacd este cazul;

9.2.In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului,

se constata

faptul ca anumite elemente

ale ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerintelor din caietul de sarcini,

prevaleaza

prevederile din caietul de sarcini.

Art.

/ condi(ii tehnice de calitate
10.1. Serviciile prestate inbaza contractului vor fi realizate in conformitate cu Contractul de
ftnanfare 20211588115, Ghidului Solicitantului pentru Electrificare gospoddrii Granturi SEE
10 Standarde

Programul pentru energie din RomAnia, program operat de Innovation Norway pentru Granturile
SEE qi Norvegiene 2014-2021, Caietul de sarcini qi Propunerea prestatorului, anexe la prezentul
contract de servicii. in elaborarea documentatiei tehnice pentru oblinerea autoriza{iei de
construire se vor respecta prevederile Legii nr. 50ll99l cu modific6rile gi completlrile ulterioare
Ei HG nr.90712016.

Art.

ll.l.

11 Obligafiile principale ale Prestatorului

Prestatorul se oblig6 sd presteze serviciile la standardele gi performanfele prezentate in
caietul de sarcini qi potrivit propunerii acceptate de Achizitor, in concordan{I cu prevederile
contractului de finanfare 20211588115, Ghidului Solicitantului pentru Electrificare gospoddrii
Granturi SEE - Programul pentru energie din Romdnia, program operat de Innovation Norway
pentru Granturile SEE gi Norvegiene 2014-2021.
11.2. Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sI asigure resursele umane,
materialele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivd, cerute de gi pentru
indeplinirea contractului, in mlsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in
caietul de sarcini sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.
11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in termenul stabilit.
Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguranta tuturor opera(iunilor gi metodelor de prestare
utilizate, cdt gi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
I 1.4. Prestatorul ar obligafia de a se asigura c[ toate tipurile de activitdti ce fac obiectul
contractului sunt executate/prestate/furnizate de pensonal autorizat/cetificat/atestat conform
solicitdrilor legale din domeniul contractului.
11.5. Prestatorul are obligafia de a se asigura cd in calitate de persoan[ juridicd detine toate
autorizafiile/certificdrile/atestatele prevdzute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate
activitdtile care fac obiectul contractului.
I l'6. Prestatorul va depune toate diligentele necesare gi va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitdrilor venite din partea Achizitorului, solicitEri ce rezultd din natura
prezentului Contract, inclusive, dar fErd a se limita la obligalia ce ii revine de a rdspunde la
solicitdrile de clarificare ale Achizitorului ca urmare a deruldrii proceduriloe de atribuire a c6ror
documentafie de atribuire confine documentatiile tehnico-economice livrate in baza prezentului

I zi lucrdtoare li dupl cM,nu vor pune
situafia de a incllca termenele gi condiliile prevazute de legislalia privind

contract. Termenele de rispuns la solicitdri nu vor depEgi

Achizitorul

in

achiziliile publice.
I1.7. (l) Prestatorul are obligafia de a actualize Devizul general intocmit lafaza de proiectare ori
de cdte ori este nevoiem in conformitate cu prevederile HG nr. 90712016 privind etapele de

elaborare

qi

con{inutul-cadru

al

documenta}iilor tehnico-economice

aferente

obiectivelor/proiectelor de investilii finan{ate din fonduri publice, fbrd costuri suplimentare in
sarcina Achizitorului.
(2) Proiectantul general are obligafia de a coordona qi corela toate proiectele pe specialitdli, astfel
incdt sd nu existe neconcordanfe intre solu{iile propuse prin acestea.
(3) Proiectantul are obligafia de a prelua toate solicitdrile de completlri venite de la avizatori, sau
alte institutii competente gi indreptitite de a cere aceste solicitdri. Totodatd proiectantul are
obliga{ia de a-gi asuma toate responsabilit6lile care decurg din aceste modificlri/complet[ri.
11.8. (1) Proiectul va respecta prevederile reglementdrilor tehnice gi legislafiei referitoare la
proiectarea gi execufia lucrSrilor gi alte standarde menlionate in caietul de sarcini. Actele
normative vor fi cele cele in vigoare la data proiectlrii.
(2) Confinutul-cadru al documentatiei tehnico economice va respecta minim cerintele prev[zute
in anexa specifica la HG 90712016 precum si alte eventuale solicitari suplimentare in ceea ce
priveste continutul, prevazute in caietul de sarcini si legislatia in vigoare.
1 1.9. Prestatorul se obligd sd predea documentafia in 3 exemplare originale identice qi un
exemplar pe suport electronic CD/DVD (avdnd, partea scrisd intr-un format editabil - doc si unul
needitabil - pdf, iar plangele in format dwg sif pdfl.
11.10. Prestatorul va ac(iona intotdeauna loial, impartial gi ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor gi/sau codului de conduit6 al profesiei sale, precum gi cu discre[ia
necesarI. Se va abline s[ facd afirmatii publice in leg6turd cu serviciile prestate fErd sd aibi
aprobarea prealabild a achizitorului, precum gi sd participe in orice activititi care sunt in conflict
cu obligafiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, IErd a
avea acordul prealabil scris al acestuia gi va prezenta aceastd obligatie in mod clar terfilor, dacd
va

fi cazul.

ll.ll 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.
Art. 12 Obliga(iile principale ale Achizitorului
12.1. Achizitorul se obligd sd recepfioneze serviciile care fac obiectul prezentului contract, in
termenul convenit, conform standardelor gi/sau performan(elor prezentate in propunere, anexd la
contract qi in concordantd cu cerinfele caietului de sarcini.
12.2. Achizitorul se obligi si achizilioneze, respectiv sI cumpere gi sd pldteascd prelul convenit
in prezentul contract, pentru serviciul prestat, conform prevederilor prezentului contract.
12.3. SA comunice cu Prestatorul numai prin reprezentantul legal sau persoanele imputernicite de
c6tre acesta.

12.4. Sa efectueze plata serviciilor achizifionate cltre Prestator in cont deschis la Trezoreria
Statului, prin ordin de plat6, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.

13 Sanc{iuni pentru neindeplinirea culpabill a obligafiilor
13.1. in cazul in care Prestatorul nu igi indeplinegte in termenul convenit obliga{iile asumate fa}d
de Achizitor, acesta are dreptul de a percepe din valoarea contractului ca penalit[li, o sumd
echivalentd cu o cotd procentualS de 0,01% /zi, pentru partea din contract neindeplinitd.
13.2.in cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivI, nu igi onoreazd obligafiile de platd in
termenul convenit, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobdnziilegale penalizatoare,
aplicatd la valoarea pl61ii neefectuate, o sumd echivalentl cu o coti procentuald de 0,}lYo lzi.
13.3. in cazul aparitiei unor situa{ii, neimputabile achizitorului, din care rezultd imposibilitatea
obiectivd de a onora facturile in termenul prevdzut la art. 6, alin. I din prezentul contract, acesta

poate solicita prelungirea termenului de plat6, conform acordului gi infelegerii stabilite cu
Prestatorul.

13.4. Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de c[tre una dintre p6(ile
in mod culpabil, dE dreptul pd4iilezate de a cere rezilierea acestuia unilateral gi de a
pretinde plata de daune-interese.
semnatare,

Art. 14 Denun(area unilateral6, suspendarea, rezilierea/rezolufiunea qi

incetarea

contractului
14.1. Achizitorul are dreptul de a denun{a unilateral prezentul contract in perioada de valabilitate
a acestuia in una din situatiile prevdzute de art. 222, alin. (2), respectiv art. 223 din Legea nr.
9812016.

14.2. Prezentul contract poate fi reziliat in cazul in care Prestatorul/Achizitorul nu igi
indeplineqte, dupd caz, obliga[iile asumate prin prezentlll contract.
14.3. incetarea contractului nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului
dob6ndit in temeiul prezentului contract, anterior incet6rii acestuia.
14.4. incetarea contractului, in oricare din situafiile menfionate la prezentul articol, nu va avea
niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre pd(i.
14.5. Prezentul contract se realizeazd de plin drept, ftrd a mai fi necesarS intervenlia vreunei
autoritdfi sau instan{ejudecdtoreqti, in cazul in care:
a. Prestatorul este declarat in stare de incapacitate sau a fost declangatd procedura de
lichidare/faliment;
b. Prestatorul cesioneazd obligafiile;
c. Prestatorul implicd noi subcontractanfi, ulterior, in executarea contractului, ftrd a avea acordul
scris al achizitorului;
d. are loc orice modificare organizalionald, care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridic[, natura sau controlul Prestatorului, cu excep{ia situatiei in care asemenea modificdri sunt
realizate prin act adi{ional la prezentul contract;
e. Prestatorul incalcl obligatiile in domeniul mediului, social gi al relafiilor de munc[, stabilite
prin legislafia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nafional[, prin acorduri colective
sau prin tratatele, convenliile gi acordurile interna(ionale in domeniul de activitate aplicabil
serviciilor care fac obiectul contractului;
f. are loc o incdlcare gravd a obligafiilor care rezultd din legisla{ia europeanS relevantd pentru
domeniul contractului gi care a fost constatatd printr-o decizie a Cu(ii de Justifie a Uniunii
Europene gi, ca urmare a acestui fapt, contractul nu ar fr trebuit sI fie atribuit Prestatorului.

14.6.Prczentul contract inceteazA de drept:
prin ajungerea la termen;
b. prin executarea de cltre ambele p[r[i a tuturor obligafilor ce le revin conform prezentului
contract gi legislafiei in vigoare;
14.7 . Prezentul contract poate inceta qi in urmdtoarele cazuri:
a. prin acordul de voinf6 al pdr{ilor semnatare, materializate in scris, prin act adilional la contract;
b. prin denuntare unilaterald de cdtre achizitor, inbaza unei notificdri emisd in termen de l0 zile
de la intervenirea unei situafii din cele menfionate la art. 14.l;
c. in caz de acfiune a fortei majore pentru o perioadd mai mare de 3 luni, care face imposibild
executarea obli ga{ii lor pentru pdrfile semnatare;
14.8. Parte care invoci o cauzd de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte pdrfi, cu cel pufin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeazd sd-gi producd
efectele.
14.9. in cazul prevdzutla art. l4.7,litera c), Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pdn6 la dataincetdrii contractului.
14. 10. Prevederile prezentului articol nu inlEturd rIspunderea pd(ii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
14.1 f. in cazul in care executarea contractului este viciat6 de erori substan[iale sau nereguli sau
de fraud6, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.
14.12. in cazul suspendlrii/sistirii temporare a prestirii serviciilor, durata prezentului contract se
va prelungi automat cu perioada suspenddrii/sistdrii.
a.

Art.

15 Garan(ia de
Nu este cazul

Art.

bunl execu(ie a contractului

16 Amendamente

16.1 . P6(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adi{ional, in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului.
16.2. Pd4ile contractante au dreptul, pe durata indep[inirii contractului, de a conveni, prin act
adilional, adaptarea acelor clauze afectate de modificlri ale legii.
16.3. De la prevederile alin. (l) fac excep(ie clauzele referitoare la prefurile unitare.

Art.17 Conflictul de interese
17.1. P5(ile semnatare vor lua toate m6surile necesare pentru

a preveni sau

indeplrta orice
situalie de conflict de interese care are sau poate avea ea efect compromiterea executdrii
prezentului contract, in mod obiectiv gi impa(ial.
17.2. Conflictele de interese pot apdrea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice,
afinitElilor politice ori de nafionalitate, leglturilor de nldenie ori afinitate sau al oric[ror alte
legdturi ori interese comune. in situalia aparilei unui poten{ial conflict de interese Prestatorul
notificd in scris Achizitorul in termen de 3 zile despre aceast6 situafie.
17.3.in cazul in care Prestatorul se afld in situalie de conflict de interese sau intr-o situa(ie care,

degi nu este oonsideratd oonfliot de interese, are oa efeot oompromiterea exeoutdrii prozontului

contract gi cu bund gtiinfi sau din rea voinfd nu aduce la cunoqtinla Achizitorului aceastd situalie
in termenul prevdzut la art. 17.2, aceasta dd dreptul Achizitorului de a rezilia contractual
subsecvent cu notificare prealabil6 gi f6r6 acordul Prestatorului.

Art.

18 Cesiunea

18.1. Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau pa(ial obligaliile sale asumate prin
prezentul contract.
18.2. Creantele ndscute din prezentul contract pot face obiectul cesiunii.
18.3. Cesiunea va fi notificatd Achizitorului in termen de 3 zile lucrdtoare.
18.4. Cesiunea nu afecteazd obligaliile ndscute din prezentul contract care vor rlmdne in sarcina
p6(ilor contractante a$a cum au fost stipulate gi asumate inilial.
18.5. in cazul in care drepturile gi obligaliile Prestatorului stabilite prin acest contract sunt
preluate de cdtre un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclursiv prin fuziune, divizare, achizi{ie sau
insolven[6, Prestatorul poate sd cesioneze oricare din drepturile gi obligaliile care decurg din
prezentul contract, inclusiv drepturile la plat6, doar cu notificarea Achizitorului cu minimum l0
zile lucrdtoare inainte de demararea procedurilor de preluare.
18.6. Duplprimirea notificdrii prevlzutd la art. 18.5, Achizitorul verificd indeplinirea criteriilor
de calificare pi selecfie stabilite inilialin documenta]ia de atribuire pentru atribuirea prezentului
contract de cdtre operatorul economic care urrneazi sI preia drepturile gi obliga(iile Prestatorului.
18.7. Achizitorul in termen de 5 zile lucr6toare de la primirea notificdrii prevdzutd la art. 18.5.
finalizeazd evaluarea gi comunicl Prestatorului dac6 operatorul economic care urmeazd sd,
indeplineascd drepturile gi obliga{iile acestuia indeplinegte cerin{ele de calificare gi seleclie
stabilite inilial.

Art.

19

Alte responsabilitlfi ale prestatorului

19.1. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. TotodatS, este r6spunzdtor atdt de siguran(a tuturor opera{iunilor gi
metodelor de prestare utilizate, cdt gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului.
19.2.(l) De la data aprob6rii, recepliondrii Ei pl61ii documenta(iei de c6tre Achizitor, Prestatorul
cesioneazi drepturile sale patrimoniale cdtre achizitor. Cesiunea este exclusivd qi opereaz[ de

drept.

(2) Se considerd cd (prin semnarea Contractului) Prestatorul autorizeazd Achizitorul sd copieze,
sd foloseascl gi sI transmit6 Documentele de proiectare elaborate/alte documente de cdtre
Prestator (sau in numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.

Art. 20 Alte responsabiliti{i ale achizitorului
20.1. SA asigure in permanenf6 rezolvarea problemelor de competenfa sa
executarea contractului.

in

legdtur[

cu

Art,2l

Recepfie gi verificlri
21,1. Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunere gi din caietul de sarcini qi igi
rczewd, dreptul de a solicita remedierea eventualelor nereguli in limitele prevederilor legale gi a
normativelor in vigoare.
2l.2. Receptia cantitativd gi calitativd se va efectua la sediul Achizitorului.
21.3. Rezultatele recepliei se vor consemna intr-un proces verbal de receptie care se va semna de
ambele pdrti.
2l.4.Dacd serviciile prestate nu corespund specificalilor solicitate, Achizitorul are dreptul si le
respingS, iar Prestatorul, fEr[ a modifica prelul contractului, are obligalia de a efectua toate
modificlrile necesare pentru ca serviciile prestate sI corespundd specificaliilor solicitate, intr-un
termen care nu trebuie sd dep6geascd,2 zile lucrltoare de la constatarea lor.
21.5. intdrzierile datorate efectudrii de cltre Prestator a modific[rilor necesare pentru ca
serviciile sd corespundd specificafiilor solicitate nu scutesc Prestatorul de plata penalit6lilor
prevSzute in cadrul articolului 13.
21.6. Receplia cantitativd gi calitativd a serviciilor se efectueazd in maximum 3 zile lucr[toare de
la prestare gi constd tn efectuarea urmItoarelor operafiuni: a) recepfia cantitativd reprezintd
inspectarea gi verificarea prin numdrarea a serviciilor prestate; b) receplia calitativd in vederea
verificdrii conformitSlii serviciilor prestate cu specifica(iile din propunerea tehnicd va fi efectuatd
de citre Achizitor pebaza documentelor prezentate de Prestator astfel cum sunt solicitate prin
caietul de sarcini.

Art. 22 Aj ustarea pretului contractului
22.l.Pentru serviciile prestate, plEfile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiar5, anexd la contract.
22.2.Prelul serviciilor prestate este ferm gi nu poate

fi ajustat

pe toatd perioada de derulare a

contractului.

Art. 23 Prelucrarea datelor cu caracter personal
23.1. Colectarea, prelucrarea gi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza
inconformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum gi cu respectarea legisla{iei
nalionale in materie, realizdrii scopului contractului, precum gi in scop statistic. 23.2.Datele cu
caracter personal, aga cum sunt clasificate in Regulamentul (UE) 679 I 2016, vor fi prelucrate in
acord cu legislafia menfionati pe toatl perioada contractuald, inclusiv pe perioada de verificare gi
urmdrire a obiectivelor contractuale, in scopul qi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul
contract.

23.3. Pa4ile contractuale vor lua misuri tehnice gi organizatorice adecvate, potrivit propriilor
atributii qi competen{e institutionale, in vederea asigurdrii unui nivel corespunzdtor de securitate
a datelor cu caracater personal, fie cd este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer
cdtre te(i ori publicare pe surse publice interne sau externe.
23.4.Pdrlile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribu{ii Ei competen}e institu{ionale toate
condiliile tehnice qi organizatorice pentru pdstrarea confidentialitAtii, integritltii gi disponibilitalii
datelor cu caracter personal.

23.5. Pa$ile contractuale se vor informa gi notifica reciproc cu privire la orice incdlcare a
securitatii preluodrii datelor cu oaracter personal din prezentul contraot, in vederea adoptarii de
urgentd a mdsurilor tehnice qi organizatorice ce se impun Ei in vederea notificdrii Autoritilii
Nationale de Supraveghere a Prelucdrii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), conform
obligaliilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 67912016.

Art.24 Forfa majori/ Cazul fortuit
24.1. Forla majord este constatati de o autoritate competentd.
24.2.Fo4a major6 exonereaz[ p6(ile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneazd.
24.3.indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac(iune a forfei majore, dar fir[ a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p64ilor p6ni la aparilia acesteia.
24.4. Partea contractantd care invoc[ forfa major[ are obliga{ia de a notifica celeilalte p[(i,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in

limitdrii consecinfelor.
24.5.Dacd, fo(a majord/cazul fortuit aclioneazd sau se estimeazd cd va actiona pe o perioadd mai
mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte par{i incetarea de plin drept a
prezentului contract, fard ca vreuna dintre pa(i s[ poatd pretinde celeilalte daune-interese.
24.6. Cazul Fortuit va insemna orice eveniment care nu poate fi prevdzut de p6(i qi nici
impiedicat de cdtre acestea qi care determinl imposibilitatea acestora de a-qi executa obligaliile
contractuale, acesta fiind insofit de un raport detaliat care va explica qijustifica evenimentul care
vederea

a determinat Cazul Fortuit.

Art. 25 Solu{ionarea litigiilor
25.1. P64ile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
printratative directe, orice situafie litigioas6 ap6rutd in legdturi cu indeplinirea prezentului
contract.

25.2.in termen de maximum 5 zile de la aparitia unui potential litigiu, p5(ile se vor notifica
reciproc in scris asupra conduitei adoptate, precum gi cu privire la solu(iile propuse pentru
rezolvarea acestuia. Fiecare parte are obligafia de a rEspunde in termen de 5 zile de la cererea
transmisd de cealaltd parte referitor la solu[ionarea pe cale amiabild a disputei. in cazul in care
vor considera necesar, pd(ile se pot intdlni in scopul solutiondrii aspectelor divergente.
25.3.Dacd dupi 5 zile de la inceperea acestor tratative directe, p6(ile nu reu$esc sd rezolve in
mod amiabil o divergenfi referitoare la prezentul contract, fiecare parte poate solicita ca disputa
s[ se solu(ioneze de cdtre instanfele judecdtoregti competente, potrivit dispozifiilor legale in
vigoare.

Art,26 Clauza de confiden{ialitate
26.1. Prestatorul se obligd prin semnarea prezentului contract sI efectueze toate diligenlele qi
sdse asigure de pdstrarea confidentialitdtii privind adresele de prestare sau alte date cu caracter
confidenlial aduse la cunogtintl de cdtre Achizitor, atdt pe toat6 perioada derul6rii contractului,
cdt Ei dup[ incetarea acestuia.

26.2, Achizitorul este obligat sE comunice
confidenlial privind adreselo de prestare sau alte
confidenlial gi sd se asigure de respectarea acestor

lui orice

aspect referitor la caracterul
aflate sub inciden(a oaracterului

ri de cdtre Prestator.

Art,27 Limba care guverneazil contractul
27 .1.

Limba care guverneazd contractul este limba

Art.28 Comuniciri
28.1. Orice comunicare intre p6(i, referitoare la indepl irea prezentului contract, trebuie sd fie
transmis6 in scris.
28.2. Orice document scris trebuie inregistrat atdt in
mentul transmiterii cdt giin momentul

primirii.
28.3. Comuniclrile intre pd(i se pot face gi prin tel fon, telegramS, telex, fax sau e-mail cu
condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
28.4. Documentelor transmise prin form[ electron
le sunt aplicabile prevederile legale
referitoare la semn6tura electronicd.
Prezentul contract a fost incheiat in doul exemplare

Achizitor,

cdte unul pentru fiecare parte.

Prestator,

Primar UAT Ungheni,

Victor PRODAN

..SRL

Administrator,

