
P r i m ă r i a  D a v e  I

Z  ] u  n y  f  ^  ^

C O N T R A C T  D E  S E R V IC II  ~
serv ic ii p en tru  e lab o rare  d o cu m en ta ţie  faza  D .A .L .I. p en tru  o b iec tiv u l d e  investiţii: „R enovarea  

en e rg e tică  a  sed iu lu i P o liţie i L o ca le  a  m u n ic ip iu lu i D ev a  -  s trad a  Io n  L u ca  C arag ia le , nr. 6, d in
m u n ic ip iu l D ev a”

în tem eiul Legii n r.98 /20 I6 , priv ind achiziţiile publice, s-a încheia t prezentul contract de servicii.

A

1. Intre:
M U N IC IP IU L  D E V A , cu sediul în  Deva, P iaţa Unirii nr. 4 , telefon 0254/213435, 0254/226176, 

cod fiscal 4374393, judeţu l H unedoara, reprezentat prin dom nul N icolae-F lorin  O ancea, cu funcţia de 
Prim ar, în calitate de A chizitor, pe de o parte.

Şi
S.C . A R H 'E  T IP  S T U D IO  S .R .L ., cu  sediul social în M unicipiul D eva, A leea C rizantem elor, bloc 

M 2, etaj 8, apartam ent 52, judeţu l H unedoara, num ăr de înregistrare la Registrul C om erţului
J20/1074/2016, C .U.I. 36639626, con t T rezo rerie  R O 4 4 T R E Z 3 6 6 5 0 6 9 X X X 0 1 2 5 1 5  d esch is  la
T rezo re ria  D eva, reprezentată prin doam na A nca BO TEZAN , cu  funcţia de adm inistrator, în calita te  de 
prestator, pe de altă parte, s-a încheia t prezentul contract de prestări servicii.

2. Defm îţU:
2.1 .în prezentul contract unnătorii term eni vor fi interpretaţi astfel:
a)C ontract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum  sunt acestea num ite în prezentul contract;
c)Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplin irea integrală şi corespunzătoare a tu tu ro r obligaţiilo r asum ate prin contract;
d)Servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)Produse - 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 furn iza aferent serviciilor 
prestate conform  contractului;

f)Forţa 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, îndeplin irea 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. N u este 
considerat forţă m ajoră un evenim ent asem enea celor de mai sus care, fară a crea o im posibilitate de 
executare, face extrem  de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g)Z ile - 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 prim ei ore a  prim ei zile a term enului şi se încheie 
la expirarea ultimei ore a ultim ei zile a term enului; z iua în cursul căreia a avut loc un evenim ent sau s-a 
realizat un ac t al autorităţii contractante nu este luată în  calculul term enului. D acă u ltim a zi a unui tennen  
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 ultim ei ore a um iătoarei zile lucrătoare.

3. In terpretare:
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.Ten-nenul “ zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în m od diferit.

4. O biectu l ş i  p re ţu l con tractu lu i:
4 .1 .Prestatorul se obligă să presteze servicii pentru elaborare docum entaţie faza D .A .L.I. pentru 

obiectivul de investiţii: „R enovarea energetică a sediului Poliţiei Locale a m unicipiului D eva -  strada Ion 
Luca Caragiale, nr. 6, din m unicipiul Deva, în conform itate cu cerin ţele din Caietul de sarcini nr. 
32387/25.03.2022, T em a de proiectare nr. 32388/25.03.2022, N ota conceptuală nr. 32390/25.03.2022 şi în 
perioada convenită şi cu obligaţiile asum ate prin prezentul contract.
Pagina 1 d in  8



4.2.A chizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplin irea contractului de 
prestare de servicii pentru elaborare docum entaţie faza D .A .L.I. pentru obiectivul de investiţii: „R enovarea 
energetică a sediului Poliţiei Locale a m unicipiului Deva -  strada Ion Luca C aragiale, nr. 6, din m unicipiul 
Deva, după cum  urm ează:

^    , V aloare V aloare
Denum ire obiectiv de m vestm i A m plasam entNr.

I .

fa raT V A cu TVA

Servicii pentru elaborare 
docum entaţie faza D .A .L.I. pentru 
obiectivul de investiţii: „R enovarea 
energetică a sediului Poliţiei Locale a 
m unicipiului D eva -  strada Ion Luca 
Caragiale, nr. 6, din m unicipiul D eva

Sediului Poliţiei 
Locale a m unicipiului 

D eva -  strada Ion Luca 
C aragiale, nr. 6, din 

m unicipiul D eva

29.400,00 lei 34 .986,00 lei

D efalcat astfel:

N r.
c r t.

C a teg o rie  ac tiv ită ţi

V a lo a re
fă ră

T .V .A .
L ei

V a lo a re
T .V .A .

Lei

V a lo a re  cu 
T .V .A . 

L ei

1. Expertiză tehnică şi fişă tehnică 6.000,00 1.140,00 7.140.00
2. Servicii de audit energetic iniţial al clădirii respectiv 

raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză 
term ică şi energetică a clădirii, respectiv  certificatul 
de perform anţă energetică.

6.000,00 1.140,00 7.140.00

3. Elaborare D deviz general şi sinteză D .A .L.I, inclusiv 
plnşe releveu

3.000,00 570,00 3.570,00

4. D ocum entaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor

3.000,00 570,00 3.570,00

5. Studiu topografic actualizare date C arte funciară 2.400,00 456,00 2.856,00
6. Studiu geotehnic verificat A f 1.500,00 285,00 1.785,00
7. D ocum entaţie tehnico-econom ică faza D.A.L.I. 7.500,00 1.425,00 8.925,00

4 .3 .Preţul convenit pentru îndeplin irea contractului, respectiv  preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor este:

Preţ total fără  T.V .A .: 29.400,00 lei
Preţ total cu  T.V .A .; 34.986,00 lei

5. D urata contractu lu i:
5.L C ontractu l intră în vigoare de la data  înregistrării la sediul autorităţii contractante, după sem narea 

acestuia de către părţi.
5.2.Term enul de prestare a serviciilor m enţionate ia pct. 4.1. se realizeaza astfel:

E T A P A  1 - E laborare expertiza, tehnică şi fişa tehnică; Term en m axim  de elaborare - 15 zile de la 
data sem nării contractului şi constituirii garanţiei de bună execuţie

E T A P A  2 - E laborare lucrări de audit energetic iniţial al clădirilor (F işa de analiză term ică şi 
energetică a blocului de locuinţe -  FA, R aportul de audit energetic -R A E  care include m ăsuri tehnice 
propuse pentru m odernizarea energetică a clădirii îm preună cu eficienţa lor econom ică. C ertificatul de 
perform anţă energetică iniţial al clădirii C PE care include R aport de analiză term ică şi energetică a clădirii 
-  A nexa la CPE, Tabelul cu indicatori aferenţi priorităţii de investiţie)

Term en m axim  de elaborare - 15 zile de la data sem nării contractului şi constituirii garanţiei de bună 
execuţie

E T A P A  3 - E laborare docum entaţii - D .A .L.I.
E ta p a  3.1 - Inventariere lucrări executate u lterior construcţiei clădirii -e laborare Tabelul centralizator 

al lucrărilor executate ulterior construcţiei clădirii. E laborarea docum entaţiei releveu a clădirii (planul 
fiecărui nivel, toate faţadele, secţiuni transversale/longitudinale -  cu  cote, arii, legende de finisaje, 
stratificaţii, etc.)
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Elaborare Sinteză D .A .L.I.
E laborare D eviz G eneral faza D.A.L.I.
Term en m axim  de elaborare 30  zile de la data sem nării contractului şi constituirii garanţiei de bună 

execuţie
E ta p a  4 -  Studiu topographic actualizare date de caite  funciară;

S tudiu geotehnic verificat cerinţa Af;
E laborare docum entaţii D .A .L.I. conform  HG 907/ 2016;

D ocum entaţii pentru obţinerea avizelor şi susţinerea beneficiarului în scopul obţinerii acestora (avize 
solicitate în  certificatul de urbanism  + acord /av iz  ISC +  aviz furnizori utilităţi +  plan coordonator reţele 
asum at de către toţi deţinătorii de reţele de utilităţi)

Lista de echipam ente şi/sau lucrări, şi/sau servicii cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli 
eligibile/neeligibile;

Term en m axim  elaborare - 90 zile de la data sem nării contractului şi constituirii garanţiei de bună 
execuţie.

E T A P A  5 ÎN  U R M A  R E C E P Ţ IE I  E F E C T U A T E  D E  C Ă T R E  B E N E F IC IA R .
Pe toată durata de pregătire, depunere şi evaluare a cererii de finanţare şi m odificarea docum entaţiilor 

dacă aceasta este  solicitată. A ceasta etapă se va realiza dacă Proiectul va fi depus spre finanţare, se va 
obţine finanţarea şi se vor realiza lucrările de renovare energetică a clădirii.

Serviciile de elaborare a acestor docum entaţii se vor desfăşura începând cu data sem nării contractului 
şi pe toată durata de pregătire, depunere şi evaluare a cererilor de finanţare iar u lterior obţinerii finanţării, 
pe toată durata contractului de finanţare a acestui proiect.

5.3. Serviciile de eloborare a acestor docum entaţii se vor desfăşura începând cu data sem nării 
contractului şi pe toata  durata de pregătire, depunere şi evaluare a cererilor de finanţare iar u lterior obţinerii 
finanţării pe toată  durata contractului de finanţare a acestui proiect, fară  costuri suplim entare la contract.

6. D ocum entele contractu lu i:
6.1 .D ocum entele contractului sunt:
a) O ferta S.E .A .P. DA 30304360;
b) Caietul de sarcini nr. 32387/25.03.2022, Tem a de proiectare nr. 32388/25.03.2022, Nota 

conceptuală nr. 32390/25.03.2022;
c) G aranţie de bună execuţie;

7. O bligaţiile prin c ipa le  ale presta toru lu i
7.1 .Prestatorul se obligă să  presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conform itate 

cu obligaţiile asum ate, detaliu  S .E.A .P. D A  30304360, cerinţele din Caietul de sarcini nr. 
32387/25.03.2022, T em a de proiectare nr. 32388/25.03.2022, N ota conceptuală nr. 32390/25.03.2022 şi în 
perioada/perioadele convenite.

7 .2 .Prestatorul se obligă să presteze serviciile la  standardele şi/sau perform anţele prevăzute in 
prezentul contract.

7.3.Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conform itate cu term enele prevăzute în  prezentul 
contract..

7.4.Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:
i) reclam aţii şi acţiuni în ju stiţie , ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, num e, m ărci înregistrate etc.), legate de echipam entele, m aterialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu  serviciile prestate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în  care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini în tocm it de către achizitor.

7 .5 .Prestatorul va elabora docum entaţia tinand con t de norm ativele in vigoare.
7 .6 .D reptul de proprietate intelectuală a acestor docum entaţii revine achizitorului dupa recepţionarea

lor.
7.7.PrestatoruI va întocm i docum entaţiile ţinând con t de in tenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale 

evidenţiate în Caietul de sarcini nr. 32387/25.03.2022, T em a de proiectare nr. 32388/25.03.2022, N ota 
conceptuală nr. 32390/25.03.2022.

7 .8 .Prestatorul pe parcursul elaborării docum entaţiilor tehnico econom ice va prelua propuneri şi 
recom andări venite din partea achizitorului.

7 .9 .Prestatorul se obligă să participe la v izitele în  teren la solicitarea beneficiarului.
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7.10.Prestatorul se obligă să actualizeze docum entaţiile elaborate la solicitarea beneficiarului fară 
costuri suplim entare.

7.11. P redarea docum entaţiilor:
D ocum entaţiile vor fi predate in baza unui proces verbal de predare -p rim ire , în 2 exem plare pe 

form at hârtie, precum  şi în form at electronic -  fişiere cu  posibilitatea de căutare în text. A colo unde este 
cazul se vor preda şi fişierele dw g (sau echivalent) aferente cu excepţia C ertificatelor de perform anta 
energetica a clădirii care vor fi predate beneficiarului pe suport hârtie în  două exem plare.

8. O bligaţiile principa le  a le achizitorului:
8.1.A chizitorul se obligă să  plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile  prestate.
8.2.A chizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în term enul convenit.
8 .3 .(l)A ch izito ru l 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 an terior 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 prim irii facturii.

(2)In cazul apariţiei unor m otive obiectiv justificate , in tem eiul art. 7 a lin .l din Legea nr. 72/2013, 
term enul de p lata prevăzut la pct.8.3 se prelungeşte pana la m axim um  60 de zile  calendaristice.

9. S ancţiun i pen tru  neîndeplin irea cu lpabilă  a obligaţiilor:
9.1 .In cazul în care, din v ina sa exclusivă, executantul 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 îndeplin irea efectivă a  obligaţiilor.

9 .2 .în cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în term en de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci prestatorul este îndreptăţit de a solicita ca penalităţi, o  sum ă echivalentă cu o 
co tă  procentuală de 0,1%  /zi din plata neefectuată.

9.3.'Nerespectarea ob ligaţiilor asum ate prin  prezentul contract de către una dintre pă^ i dă  dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese în cuam tum  
de 5%  din valoarea contractului.

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, fără a pune în în târziere, fară som aţie şi 
fară intervenţia instanţelor judecătoreşti.

9.5.A chizitorul va înştiin ţa prestatorul în  legătură cu m otivul rezilierii şi va com unica acestuia 
sancţiunile prevăzute.

9 .6 .R ezilierea în condiţiile mai sus m enţionate nu creează prestatorului dreptul la eventuale 
com pensaţii. R ezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a 
acţiona prestatorul, civil sau penal.

9.7.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 îndeplin irea contractului respectiv  ar fi 
contrară interesului public.

9 .8 .în  cazul prevăzut la  clauza 9.4 prestatorul are dreptul de a pretinde num ai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplin ită până la data denunţării unilaterale a co n tra c tu lu i.

9.9.A chizitorul îşi rezervă dreptul de a  denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată prestatorului, fară 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. In acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde num ai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului.

9 .10.A chizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii in condiţiile art 222 
si art 223 din Legea 98/2016.

10. G aranţia de  bună execu ţie a contractu lu i:
10.1.Prestatorul se obligă să constituie garanţia  de bună execuţie a  contractului reprezentând 5%  din 

preţul total al contractului fară T .V .A ., respectiv  1.470,00 lei, înainte de începerea execuţiei contractului 
dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de Ia sem narea şi în registrarea acestu ia la sediul autorităţii 
contractante.
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10.2. G aranţia de bună execuţie a contractului se constituie în  conform itate cu prevederile art. 40 alin.
(1) sau alin (3) din H otărârea nr. 395/2016, respectiv  fie prin  viram ent bancar în contul 
R 083T R E Z 3665006X X X 000122 deschis Ia Trezoreria D eva cu m enţiunea M unicipiul D eva- CUI 4374393 
sau printr-un instrum ent de garantare em is:

a) scrisoare de garanţie em isă de o instituţie de credit din Rom ânia sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:
- f i e  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 A utorităţii de 
Supraveghere F inanciară, după caz;

- f i e  de o societate de asigurări d in tr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în R om ânia de către 
A utoritatea de Supraveghere F inanciară şi devine anexă la contract.

10.3. In cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai m ică de 5.000 de lei, autoritatea 
contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sum e în 
num erar.

10.4. R estituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform  art. 42 alin. 3, lit. a), din H otărârea 
G uvernului nr. 395/2016, respectiv, în cei m ult 14 zile de la data p red ării şi în su şirii/ap ro b ării 
docum en ta ţie i teh n ico -eco n o m ice  re sp ectiv e  sau  de  la  d a ta  fin a liză rii tu tu ro r o b lig a ţiilo r con trac tu lu i 
de serv ic ii, d acă  nu  a  rid ica t p ân ă  la  acea  d a tă  p re ten ţii a su p ra  ei.

10.5. 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 au toritatea 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 răm as de executat.

11. A lte  responsabilită ţi a le presta torulu i:
I l .l .( l)P re s ta to ru l 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 Caietul de sarcini nr. 
32387/25.03.2022, Tem a de proiectare nr. 32388/25.03.2022, N ota conceptuală nr. 32390/25.03.2022 şi 
detaliu  de achiziţie  S.E .A .P. DA 30304360.

11.2.Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele um ane, 
m aterialele, instalaţiile, echipam entele şi o rice 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 m od rezonabil din contract.

11.3.Prestatorul este pe deplin  responsabil pentru prestarea serviciilor în tennenu l 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.

12. A lte  responsabilită ţi a le achizitorului:
12.1.A chizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau inform aţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplin irea contractului.

13. R ecepţie  ş i  verificări:
13.1.A chizitorul are dreptul de a verifica m odul de prestare a serviciilor pentru a stabili conform itatea 

lor cu prevederile legale, norm ativele în vigoare, cerinţele din Caietul de sarcini nr. 32387/25.03.2022, 
T em a de proiectare nr. 32388/25.03.2022, N ota conceptuală nr. 32390/25.03.2022 şi detaliu  achiziţie 
S .E.A .P. DA 30304360.

13.2.Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin  reprezentanţii săi îm puterniciţi, în 
conform itate cu prevederile din prezentul contract. A chizitorul are obligaţia de a notifica în  scris 
prestatorului, identitatea persoanelor îm puternicite pentru acest scop.

13.3.R ecepţia sau verificarea conform ităţii serviciilor prestate se va  face pe baza de proces-verbal.
13.4.Procedura de recepţia sau verificarea nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data prestării 

serviciilor. In cazuri justificate  in m od obiectiv, de natura sau caracteristicile contractului, procedura de 
recepţie sau verificare poate avea o  durata m ai m are de 30 de zile  calendaristice.
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13.5.In cazul în care achizitorul consideră că serviciile prestate sunt neconform e cu prevederile 
prezentului contract şi nu pot fl recepţionate, atunci acesta poate solicita prestatorului refacerea acestora 
parţial sau total sau poate restitui factura reprezentând contravaloarea acestor servicii si poate stabili 
valoarea prejudiciului creat ce  unneaza a fi re tinu t din garanţia de buna execuţie.

14. începere , fînalU are, în târzieri, sistare:
14.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a  începe prestarea serviciilor în  conform itate cu ordinele de 

în cep e rea  prestării serviciilor.
(2)In cazul în care prestatorul suferă în târzieri şi/sau suportă costuri suplim entare, datorate în 

exclusiv itate achizitorului, părţile vor stabili de com un acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltu ielilor 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 în tr-o  perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în term enul convenit de părţi, 
term en care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2)în  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.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru ,achizitorului cu m inim um  5 zile lucratoare înainte de expirarea 
term enului de predare. M odificarea datei/perioadelor de prestare asum ate în graficul de prestare se face cu 
acordul părţilor, prin ac t adiţional.

75. A justarea  p re ţu lu i contractu lu i:
15.1.Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract.
15.2 Preţul contractului este ferm.

16. Subcontractanţi:
16.1 .(l)E xecutan tu l are ob ligaţia 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) C ontractele prezentate confonn  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 m odul în care îndeplineşte contractul.
16 .2 .(l)A chizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplin ite 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 d irect 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 părţis respectiv  au toritate contractantă, 
contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod 
nejustificat, contractantul blochează confirm area executării obligaţiilo r asum ate de subcontractant.

16.3.(1) Pe parcursul derulării contractului, executantul nu are dreptul de a introduce/inlocui un 
subcontractant l^ră acceptul autorităţii contractante.

(2)ln troducerea/in locuirea unui subcontractant nu trebuie să reprezinte o m odificarea substanţiala a 
contractului.

(3)A tunci 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. F orţa m ajoră ş i cazu l fortu it:
17.1 .Forţa m ajoră este constatată de o autoritate com petentă.
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17.2.Foi'ţa m ajoră exonerează părţile contractante de îndeplin irea ob ligaţiilor asum ate prin prezentul 
contract, pe toată  perioada în  care aceasta acţionează.

17.3 .îndeplinirea contractului v a  fi suspendată în  perioada de acţiune a forţei m ajore, d ar 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 m od com plet, producerea acesteia şi să ia orice m ăsuri care îi stau la dispoziţie în vedeiea 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 ia 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 fortu it este un evenim ent care nu poate fi prevăzut şi nici îm piedicat de către cel care a r 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 majoră.

18. S olu ţionarea litigiilor:
18.1.A chizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale am iabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în tre  ei în  cadru! sau în  legătură cu 
îndeplin irea contractului.

18.2.Dacă, după 15 de z ile  de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 
rezolve în m od am iabil o d ivergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele com petente de pe raza teritoriala a autorităţii contractante.

19. L im ba care gu vern ează  contractul:
19.1 .L im ba care guvernează contractul este lim ba rom ână.

20. Com unicări:
20.1.(1) O rice com unicare între părţi, referitoare la îndeplin irea prezentului contract, trebuie să fie 

transm isă în  scris.
(2) O rice docum ent scris trebuie în registrat atât în  m om entul transm iterii, câ t şi în m om entul 

prim irii.
20.2.C om unicările între părţi se po t face şi prin telefon, telegram ă, telex, fax sau e-m aii cu condiţia 

confirm ării în  scris a prim irii com unicării.

21. L egea aplicabilă  contractului:
21.1 .Contractul va fi interpretat conform  legilor din Rom ânia.

22. M odificarea contractu lu i:
22 .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.

22 .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.

22 .3 .La prezentul contract nu pot fi efectuate m odificări substanţiale.
22.4.M odificările contractului nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în  niciun fel, rezultatul 

procedurii de atribuire, prin introducerea de condiţii care, dacă a r fi fost incluse în procedura de atribuire, ar 
fi putut determ ina anularea sau d iin 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 pu tut fi 
acceptată altă ofertă decât cea a  prestatorului sau ar fi putut fi atraşi şi alţi participanţi la procedura de 
atribuire.

22 .5 .Fiecare paite  are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în  cazul în  care constată ex istenţa unor 
circum stanţe care pot genera m odificarea contractului.

22.6 .Partea care propune m odificarea contractului are obligaţia de a transm ite celeilalte părţi 
p ropunerea 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.
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23. în c e ta re a  co n tra c tu lu i:
23.1 .C ontractu l în ce tează  p rin  execu tare , a jungere  Ia term en, aco rd u l de  v o in ţă  al p ă rţilo r, p recu m  si 

a lte  cauze p rev ăzu te  de p rezen tu l contract.

24. D isp o z iţii F in a le:
2 4 .1 .C o m p le tă rile  si/sau  m o d ificările  ad u se  p rezen tu lu i con trac t n u  su n t v a lab ile  s i o p o zab ile , decât 

d aca  rezu lta  ex p res d in  acte  sem nate  de  am b ele  parti conti-actante.
P ărţile  au  în ţe les să în ch e ie  p rezen tu l co n trac t în  2  (două) ex em p lare , câ te  u n u l p en tru  fiecare  parte .

P R E S T A T O R ,
S.C . A R H 'E  T IP  S T U D IO  S .R .L . 
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