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C O N T R A C T  D E  SE R V IC II
Servicii de d irigen ţie  de şan tier pen tru  p ro iectu l “ R eabilitarea, m odern izarea  c lăd irilo r şi ech iparea  

in frastructurii educa ţiona le  a C oleg iu lu i T ehn ic  E nergetic  “ D ragom ir H urm uzescu ’' -  locaţia  d in  strada 
Scărişoara, nr. 4 (şcoala  g e n e r a lă ) »  d in  M unicip iu l D eva, Judeţu l H unedoara’' cod SM IS 122788.

In tem eiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

1.între;
M U N IC IPIU L D EV A , cu sediul în Deva, Piaţa Unirii nr. 4, telefon 0254/213435, 0254/ 226176, judeţul 
H unedoara, cod fiscal 4374393, reprezentat de Prim ar N icolae-Florin  Oancea, în calitate de achizitor, pe 
de o parte

si

S.C. DIN A M IC  IND S.R .L., cu sediul social în M unicipiul Deva, Str. Tudor V ladim irescu, Nr. 10, Jud. 
Hunedoara, num ăr de înregistrare la Registrul C om erţului J20/1280/2003, CUI 15824302, reprezentată 
prin A dm inistrator O prea M aria Floarea, în calitate de prestator, pe de alta parte, s-a încheiat prezentul 
contract de prestări servicii.

2. Definiţii;
2.1 .în prezentul contract urm ătorii term eni vor fi interpretaţi astfel: 
ajC ontract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b jachizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum  sunt acestea num ite în prezentul contract; 
cjpreţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tu turor obligaţiilor asum ate prin contract; 
djservicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
ejproduse - echipam entele, m aşinile, utilajele, piesele de schim b şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform  contractului;
fjforţa m ajoră - reprezintă o îm prejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut im previzibilă 
şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, şi care face im posibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asem enea evenim ente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urm are a unei carantine, em bargou, enum erarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă m ajoră un evenim ent asem enea celor de mai sus care, tară  a crea o im posibilitate de 
executare, face extrem  de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
gjzile - zilele calendaristice, în afara cazului în  care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Term enul 
exprim at în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a term enului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a ultimei zile a term enului; ziua în cursul căreia a avut loc un evenim ent sau s-a 
realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul term enului. D acă ultim a zi a unui te m e n  
exprim at altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o dum inică sau o sâm bătă, term enul se încheie 
la expirarea ultimei ore a urm ătoarei zile lucrătoare.

3,Interpretare;
3.1.în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor include 
form a de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este perm is de context.
3.2.Term enul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit.
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4. Obiectul şi preţul contractului;
4 .1 .Prestatorul se obligă să presteze: Servicii de d irigenţie de şantier pentru proiectul “R eabilitarea,
m odernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a C olegiului Tehnic Energetic
“D ragom ir H urm uzescu” -  locaţia din strada Scărişoara, nr. 4 (şcoala g e n e r a lă )»  din M unicipiul
D eva, Judeţul H unedoara” cod SM IS 122788, în perioada convenită şi în conform itate cu obligaţiile 
asum ate prin prezentul contract.
4 .2 .Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplin irea contractului de 
prestare de servicii de dirigenţie de şantier pentru proiectul “R eabilitarea, m odernizarea clădirilor şi 
echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic “ D ragom ir H urm uzescu” -  locaţia 
din strada Scărişoara, nr.4 (şcoala g e n e ra lă )»  din M unicipiul Deva, Judeţul H unedoara” cod SM IS 
122788.
4 .3 .Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor este de 90.000,00 lei fara TV A , respectiv 107.100,00 lei cu TVA.
4.4. Plata serviciilor prestate se va realiza după cum urm ează:
a)90%  din valoarea contractului se va achita pe parcursul derulării contractului de execuţie a lucrărilor, 
proporţional cu stadiul fizic realizat, respectiv situaţii de lucrări confirm ate şi va fi condiţionată de 
recepţia rapoartelor dirigintelui de şantier prezentate periodic.
b)IO% din valoarea contractului se va achita în cel m ult 14 zile de la data îndeplinirii obligaţiilor asum ate 
prin contract, respectiv situaţii de lucrări confirm ate şi va fi condiţionată de recepţia raportului final de 
activitate şi ale încheierii procesului verbal de recepţie la term inarea lucrărilor, fără obiecţiuni.
4.5 în  cazul în care la sem narea Procesului-V erbal de recepţie la term inarea lucrărilor sunt consem nate 
deficienţe şi/sau rem edieri necesar a fi realizate de Executant, sum a în cuantum  de 10% se plăteşte 
Prestatorului în cel m ult 14 zile de la rem edierea acestor deficienţe, fapt consem nat în docum entele anexă 
Procesului-Verbal de recepţie la term inarea lucrărilor.
4.6 A ctivitatea de dirigenţie de şantier se continuă şi în perioada de garanţie a lucrărilor, conform  
activităţii specifice, fără costuri suplim entare.
4.7 Plata pentru serviciile prestate poate fi efectuată şi în  conform itate cu term enele m ecanism ului de 
decontare prin cereri de plată/ram bursare.

5.Durata contractului;
5.1.Durata contractului de servicii este de la data semnării până la data expirării term enului de garanţie al 
lucrărilor pentru care s-au prestat serviciile de dirigenţie de şantier, respectiv până la data întocm irii 
procesului verbal de recepţie finală al lucrărilor.
5.2.Contractul intră în vigoare la data înregistrării la sediul autorităţii contractante, după sem narea lui de 
către părţi.
5 .3 .Durata de execuţie a lucrărilor, conform  Contractului de lucrări de tip proiectare si Execuţie incheiat 
pentru acest obiectiv, este de 15 luni, iar perioada de garanţie a lucrărilor este de 3 ani de la data 
procesului verbal de recepţie la term inarea lucrărilor.
5.4. Prelungirea term enelor de execuţie a lucrărilor de construcţii, prin act adiţional, va conduce la 
prelungirea contractului de servicii cu aceeaşi perioadă de timp, fără m odificarea preţului contractului. 
Astfel, serviciile de dirigenţie de şantier se vor presta pe toată perioada de execuţie şi garanţie tehnică a 
lucrărilor.

6.Docuntentele contractului;
6 .1 .D ocum entele contractului s u n t :
a) Caietul de sarcini nr.22-49185-PD V /l 2.05.2022;
b) oferta SEAP nr. D A 3094I057;

J.Obligaţiile principale ale prestatorului;
7.1 .Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în conform itate cu 
oferta SEAP nr. D A 3094l057şi Caietul de sarcini n r.2 2 -4 9 l8 5 -P D V /l2.05.2022, în perioada/perioadele 
convenite şi in conform itate cu obligaţiile asum ate.
7 .2 .Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in conform itate cu 
prevederile legale şi norm ele tehnice in vigoare.
7 .3 .Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conform itate cu term enul asum at la punctul 5.1.

 
 
 



7.4 .Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:
i)reclam aţii şi acţiuni in ju s tiţie , ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipam entele, m aterialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
sau în legătură cu serviciile prestate, şi
iijdaune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocm it de către achizitor.
7 .5 .Principalele obligaţii ale prestatorului exercitate pentru verificarea realizării corecte a executării 
lucrărilor de construcţii, sunt conform  procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin 
ordinul 1496/ 2011 cu m odificările şi com pletările ulterioare .
7 .6 .D irigintele de şantier îşi va desfăşură activitatea ca reprezentant al achizitorului în relaţiile cu 
proiectantul, executantul, furnizorii, prestatorii de servicii etc. în derularea contractului de lucrări.
7 .7 .Prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier trebuie să se desfăşoare cu respectarea urm ătoarelor 
principii: im parţialitate faţă de toţi factorii im plicaţi în derularea contractului de lucrări care concură la 
punerea în aplicare a proiectului elaborat de către proiectant (se va ţine seam a de prevederile Legii 
concurenţei nr. 21/1996, republicată şi ale Legii n r.l 1/1991, privind com baterea concurenţei neloiale, cu 
m odificările şi com pletările ulterioare), professionalism , fidelitate, respectarea legalităţii.
7 .8 .D irigintele de şantier va participa, in calitate de reprezentant al beneficiarului si la alte faze privind 
realizarea construcţiilor, în afara celor prevăzute prin obligaţiile legale.
7 .9 .D irigintele de şantier verifică respectarea norm elor de protecţia muncii atât pentru personalul din 
şantier al Constructorului cât şi pentru public (acolo unde este cazul).
7 .10 .Prestatorul se oblig sa presteze serviciile la standardele si/sau perfom antele prevăzute in prezentul 
contract.
7 .11 .Prestatorul are obligaţia, de asem enea, de a respecta in prestarea serviciilor prezentului contract, 
urm ătoarele acte legislative:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii, republicata, com pletata si m odificata ulterior prin 
Legea n r . l77/2015;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, actualizata, 
com pletata si m odificata ulterior;
- H otararea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulam entului de recepţie a lucrărilor de construcţii si 
instalaţii aferente acestora;
- Ordinul n r . l496/2011 privind aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier.
- S tandarde naţionale şi reglem entări în dom eniu
- N orm e m etodologice, din 12.10.2009, actualizate în 2016, de aplicare a Legii 50/1991;
- Ghidul “ETIC S” pentru aplicarea sistem elor de term oizolaţie.
7 .12.Prestatorul se obliga sa asigure realizarea nivelului calitativ si cantitativ al lucrărilor prevăzute in 
reglem entările legale şi tehnice in construcţii.
7.13. Prestatorul isi asum a răspunderea, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor ce ii revin 
precum  si in cazul neasigurarii, din culpa sa, a realizării nivelului calitativ si cantitativ al lucrărilor 
prevăzute in proiecte, caiete de sarcini si in reglem entările tehnice in construcţii, respectiv penalitati 
pentru servicii neprestate si plata de daune-interese pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului;
8.1 .Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în  prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2.Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în term enul convenit.
8.3.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator in term en de 30 zile calendaristice, de la 
recepţia serviciilor prestate, daca factura a fost prim ita ia data recepţiei ori anterior acestei date. In cazul 
in care factura a fost prim ita dupa data recepţiei, atunci achizitorul are obligaţia de a efectua plata in 
term en de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
8 .4 .In cazul apariţiei unor m otive obiectiv justificate, in tem eiul art. 7 a lin .l din Legea nr. 72/2013, 
term enul de plata prevăzut la pct. 8.3 se prelungeşte pana la m axim um  60 de zile calendaristice.
8 .5 .D acă achizitorul nu onorează facturile în term en de 28 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Im ediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt tim p posibil.



9.Sancţiunipentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor;
9.1 .în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asum ate prin contract, 
atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sum ă echivalentă cu 
0,1%  /zi din valoarea serviciilor neprestate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2. în  cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în term enul convenit, atunci prestatorul este 
îndreptăţit să solicite ca penalităţi, o sum ă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%  /zi din plata 
neefectuată.
9 .3 .N erespectarea obligaţiilor asum ate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.
9.4.N eexecutarea, din culpă, a obligaţiilor asum ate de prestator prin prezentul contract şi în term enele 
prevăzute în acest sens, atrage Încetarea de drept a contractului, tară  a pune în întârziere, fără som aţie şi 
fără intervenţia instanţelor judecătoreşti.
9 .5.A chizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în  cel m ult 30 de zile 
calendaristice de la aparaţia unor circum stanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 
şi care conduc la m odificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrară interesului p u b lic .
9.6.în  cazul prevăzut la clauzele 9.3 şi 9.4 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului .
9 .7.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o com pensaţie, dacă acesta din urm ă dă falim ent, cu condiţia ca această denunţare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. în  acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului.

lO.Garanţia de bună execuţie a contractului;
10.1.Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului reprezentând 10% din 
preţul total al contractului fără T .V .A ., respectiv 9.000 lei, înainte de începerea execuţiei contractului dar
nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la sem narea şi înregistrarea acestuia la sediul autorităţii contractante. " 5 ^ ^
10.2. (1) G aranţia de bună execuţie a contractului se constituie în conform itate cu prevederile art. 40 alin.
(1) din H otărârea nr. 395/2016, respectiv prin viram ent bancar în contul 
R 083T R E Z 3665006X X X 000122 deschis la Trezoreria Deva cu m enţiunea M unicipiul Deva- CUI 
4374393 sau printr-un instrum ent de garantare emis in condiţiile legii, astfel:
a) scrisoare de garanţie em isă de o instituţie de credit din Rom ânia sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:
-  fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare em isă în Rom ânia sau într-un alt stat 
m em bru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, după caz;
-  fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în Rom ânia de către 
A utoritatea de Supraveghere F inanciară şi devine anexă la contract.
(2) In cazul in care garanţia de buna execuţie se constituie conform  art. 40 alin (3) din HG 395 /2016, 
respectiv, prin reţineri succesive din sum ele datorate pentru facturile parţiale pana la acoperirea integrala a 
cuantum ului de 10% din preţul contractului fara TVA, contractantul are obligaţia de a deschide un cont 
distinct la dispoziţia M unicipiului Deva, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal 
com petent in adm inistrarea acestuia.
(3) Suma iniţiala care se depune de către contractant la deschiderea contului, nu trebuie sa fie mai m ica de 
0,5%  din preţul contractului fara TVA, respectiv nu trebuie sa fie mai m ica de 450,00 lei, inainte de 
inceperea execuţiei contractului.
10.3. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform  art. 42 alin. (3) lit a), din HG. Nr. 
395/2016, respectiv: „în cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urm ează:
a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în term en de 
14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării docum entaţiei tehnico-econom ice respective sau de la data 
finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra 
ei;”



10.4. A utoritatea contractantă are dreptul de a em ite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în lim ita prejudiciului 
creat, în cazul în  care contractantul nu işi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asum ate prin contract. 
A nterior em iterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a 
notifica pretenţia atât contractantului, cât şi em itentului instrum entului de garantare, precizând obligaţiile 
care nu au fost respectate, precum  şi m odul de calcul al prejudiciului. In situaţia executării garanţiei de 
bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la 
restul rămas de executat.

ILAlte responsabilităţi ale prestatorului;
11.1.(1 jPrestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalism ul şi 
prom ptitudinea cuvenite angajam entului asum at şi în conform itate cu detaliile ofertei SEA P nr. 
DA 30941057şi Caietul de sarcini nr.22-49185-PD V /l 2.05.2022.
(2)Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, m aterialele, 
instalaţiile, echipam entele şi orice alte asem enea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi 
pentru contract, în m ăsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.
11.2.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conform itate cu term enul de 
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tu turor operaţiunilor şi m etodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11.3.în conform itate cu prevederile art. 21 lit.d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a 
Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a d irig in ţilor de şantier, precum  şi cu 
lucrările aferente proiectului, persoana/persoanele care desfăşoară activitatea de dirigenţie de şantier 
trebuie să fie autorizate/atestate în urm ătoarele dom enii:
în dom eniul 2 -  Construcţii civile, industriale şi agricole :

- subdom eniul 2 .2. -  categoria de im portanţă C;
în dom eniul 6 -  C onstrucţii edilitare şi de gospodărire com unală:

- subdom eniul 6.2 - Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare;
în dom eniul 8 -  Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de im portanţă A, B, C şi D)

- subdom eniul 8 .1 -  Instalaţii electrice;
- subdom eniul 8.2 - instalaţii sanitare, term oventilaţii;
- subdom eniul 8.3 -  Instalaţii gaze

11.4. Prestatorul se obliga sa asigure disponibilitatea inform aţiilor si docum entelor referitoare la proiect 
cu ocazia m isiunilor de control desfasurate de AM /OI sau de alte structuri cu com petente in controlul si 
recuperarea debitelor aferente fondurilor europne si/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
dupa caz.

12.Alte responsabilităţi ale achizitorului;
12 .1 .Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau inform aţii pe care acesta 
le-a solicitat şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări;
13.1.Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conform itatea lor 
cu prevederile legale si norm ele tehnice in vigoare.
13.2.V erificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi îm puterniciţi, în conform itate cu 
prevederile din prezentul contract/caietul de sarcini. A chizitorul are obligaţia de a notifica în scris 
prestatorului, identitatea persoanelor îm puternicite pentru acest scop.
13.3. R ecepţia serviciilor se va face în baza unui Raport de activitate prezentat de dirigintele de şantier şi a 
altor docum ente justificative depuse la sediul beneficiarului de contractorul serviciilor.
13.4.Procedura de recepţie sau verificare nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data prestării 
serviciilor. în cazuri justificate în mod obiectiv, de natura sau caracteristicile contractului, procedura de 
recepţie sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile calendaristice.



14.1ncepere, finalizare, întârzieri, sistare;
14.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în tim pul cel mai scurt posibil de la 
sem narea contractului.
(2)ln cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplim entare, datorate în exclusivitate 
achizitorului, părţile vor stabili de com un acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
14.2.(1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 
term inată într-o perioadă stabilită în contract, trebuie finalizate în term enul convenit de părţi, term en care 
se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2)In cazul în care:
i) orice m otive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circum stanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 
prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de com un acord, perioada de prestare şi vor sem na un act 
adiţional.
14.3.D acă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă term enul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în tim p util, achizitorului. M odificarea datei/perioadelor de prestare 
asum ate în contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4.In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a term enului de prestare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15.Ajustarea preţului contractului;
15.1.Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în oferta din 
S E A P nr. D A 30941057.
15.2.Preţul contractului este ferm.

16.Suhcontractanţi;
16.1.(l)Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci 
când se introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nom inalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin 
acestora, precum  şi sum ele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
(2)Contractele prezentate conform  prevederilor a lin .( l)  trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor 
constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(3) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
16.2.(l)A chizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia îşi exprim a la m om entul încheierii contractului de achiziţie 
publică sau la m om entul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi 
plătiţi direct de către autoritatea contractantă.
(2)A chizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora 
este confirm ată prin docum ente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant 
şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 
contractantul blochează confirm area executării obligaţiilor asum ate de subcontractant.
16 .3 .(l)Pe parcursul derulării contractului, prestatorul nu are dreptul de a introduce/înlocui un 
subcontractant fără acceptul autorităţii contractante.
(2)lntroducerea/înlocuirea unui subcontractant nu trebuie să reprezinte o m odificarea substanţială a 
contractului.
(3)Atunci când se înlocuiesc sau se introduc noi subcontractanţi, aceştia au obligaţia de a transm ite 
certificatele şi alte docum ente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de im plicare în  contractul care urm ează să fie 
îndeplinit.

17. Forţa majoră şi cazul fortuit;
17.1 .Forţa m ajoră este constatată de o autoritate com petentă.



17.2.Forţa m ajoră exonerează părţile contractante de îndeplin irea obligaţiilor asum ate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3.îndeplin irea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei m ajore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4.Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, im ediat şi în 
mod com plet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.
17.5.Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în m axim um  10 zile de la încetare.
17.6.D acă forţa m ajoră acţionează sau se estim ează că va acţiona o perioada mai m are de 3 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fară ca vreuna din 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
17.7.Cazul fortuit este un evenim ent care nu poate fi prevăzut şi nici îm piedicat de către cel care ar fi fost 
chem at să răspundă dacă evenim entul nu s-ar fi produs.
17.8.Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, 
de asem enea, exonerat şi în caz de forţă m ajoră.

IS.Soluţionarea litigiilor;
18.1.Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale am iabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului.
18.2.Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve 
în mod am iabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele com petente de pe raza teritoriala a autorităţii contractante.

19.Limba care guvernează contractul;
19.1.Lim ba care guvernează contractul este lim ba română.

20.Comunicări;
20 .1 .(l)O rice  com unicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transm isă în scris.
(2 )0 rice  docum ent scris trebuie înregistrat atât în m om entul transm iterii, cât şi în m om entul prim irii.

20.2.C om unicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegram ă, telex, fax sau e-m ail cu condiţia 
confirm ării în scris a prim irii com unicării.

21.Legea aplicabilă contractului;
21.1 .Contractul va fi interpretat conform  legilor din România.

22.1ncetarea contractului;
22.1.Contractul încetează prin executare, ajungere la term en, acordul de voinţă al părţilor, precum  şi alte 
cauze prevăzute de prezentul contract.

23. Modificarea contractului;
23.1. Părţile contractante au dreptul pe durata îndeplinirii contractului de a conveni m odificarea clauzelor 
prezentului contract în condiţiile prevăzute de art. 221 -  222 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice.
23 .2 .M odificările nesubstanţiale, astfel cum  sunt prevăzute în lege, sunt singurele m odificări ale 
contractului care pot fi făcute în tim pul executării acestuia..
23 .3 .La prezentul contract nu pot fi efectuate m odificări substanţiale.
23.4 .M odificările contractului nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în  niciun fel, rezultatul procedurii de 
atribuire, prin introducerea de condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut 
determ ina anularea sau dim inuarea avantajului com petitiv pe baza căruia prestatorul a fost declarat 
câştigător, putând perm ite selecţia altui ofertant decât prestatorul, astfel cum a fost selectat,sau ar fi putut 
fi acceptată altă ofertă decât cea a prestatorului sau ar fi putut fi atraşi şi alţi participanţi la procedura de 
atribuire.



23.5 .Fiecare parte are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în cazul în care constată existenţa unor 
circum stanţe care pot genera m odificarea contractului.
23 .6 .Partea care propune m odificarea contractului are obligaţia de a transm ite celeilalte părţi propunerea 
de m odificare a contractului cu cel puţin 15 de zile înainte de data la care se consideră că m odificarea 
contractului ar trebui să producă efecte.

24.Dispozîţii finale;
24.1 .Com pletările şi/sau m odificările aduse prezentului contract nu sunt valabile şi opozabile, decât dacă 
rezulta expres din acte sem nate de am bele părţi contractante.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exem plare, câte unul pentru fiecare parte.

E X E C U T A N T ,
SC D IN A M IC  IN D  SRL 

A dm in istra to r 
O prea  M aria  F loarea

A C H IZ IT O R ,
M U N IC IP IU L  D E V A  

’ P rim ar 
N ieo lae-F Iorin  O ancea

A dm in is îfa to it« 0 b lic  
T ra ian  ocrB eaganu

reetof/ftffei^tWl'IOfe)
ViTat pci'itry coniro

D irecţia  D eva 2020 
D irec to r execu tiv , M anuela  S tanciu

m c D ezvoltareServ iciu l Prog 
M anager p ro ie c t , 'M a r i^ fâ  Pop^vici

Serv iciu l A chiziţii 
Ş e f  serviciu . A n d reea  C iobanu

A vizat ju rid ic ,
C on silie r JuFkH e/loan C ristian  Făţan

C onsilie r ach iz iţii publice , 
Ju lie ta  R am ona C o lda


	257cd29b5133a8f553b348f78d4a6c9913265a8efb8d036ea60253c22828501b.pdf

