
 
 

 
 

I P r im ă ria  f^ u n lc lp ii^ L  D eva

i
CONTRACT DE SERVICII

privind elaborare „Documentaţie tehnico-economică pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere
străzi, alei, trotuare, parcări şi drumuri aparţinătoare municipiului Deva”

pentru o perioadă de 4 ani.

în temeiul Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice,
Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 72/20.01.2022 şi Procesul-verbal nr. 13248/08.02.2022 

privind stabilirea ofertei câştigătoare şi verificarea docum entelor solicitate, s-a încheiat prezentul contract de 
seivicii

1. între
M U N IC IPIU L  DEVA, cu sediul în Deva, Piaţa Unirii nr. 4, telefon 0254/213435, 0254/226176, cod 

fiscal 4374393, judeţul Hunedoara, reprezentat prin d-nul N icoiae-Florin Dancea, cu funcţia de Primar, în 
calitate de Achizitor, pe de o parte,

Ş'
S .C .V IR A M IN E X  S.R .L., adresa sediului: M unicipiul Deva, str. Victoriei nr. 1, bl. 8, ap. 18, judeţul 

Hunedoara, nr. înregistrare în Registrul Comerţului J20/2554/1992, C.U.I. 2665973, reprezentată prin 
Hatfaludi Ramiro Cosmin - Administrator, în calitate de Prestator, a intei'venit prezentul contract.

1. Defîniţîi
2.1. în prezentul contract unnătorii tenneni vor fi inteiŢiretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) Servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) Produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb 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;

f) Forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine extem ă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca umiare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exliaustivă, ci enunţiativă. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părti;

g) Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. 
Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie 
la expirarea ultimei ore a ultimei zile a tennenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a 
realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen 
exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o dum inică sau o sâmbătă, termenul se încheie la 
expirarea ultimei ore a unnăîoarei zile lucrătoare.

3. Interpretare
3.1.în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2.Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1 .Prestatorul se obligă să presteze servicii pentru elaborare „Documentaţie tehnico-economică

pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare, parcări şi drumuri aparţinătoare
municipiului Deva” pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu H.G. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul cadru al docum entasţiilo r tehnico-econom ice aferente ob iectivelor/pro iectelor de 
investiţii finanţate din fondurile publice, cu modificările şi com pletările ulterioare, cu cerinţele din Caietul de 
sarcini nr. 3233/11.01.2022, Terna de proiectare nr. 135195/22.12.2021, N ota Conceptuală nr. 
135193/22.12.2021, şi în perioada convenită şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
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4.2. Documentaţia „Documentaţie tehnico-economică pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere
străzi, alei, trotuare, parcări şi drumuri aparţinătoare municipiului Deva” pentru o perioadă de 4 ani. 
aferentă obiectivului de investiţii va respecta conţinutul cadru prevăzut în Anexa 6, la HG 907/2016 şi va 
prezenta evaluarea estim ativă a lucrărilor (cantitativ şi valoric).

4.3. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
prestare seivicii pentru elaborare „Documentaţie tehnico-econom ică pentru lucrări de reparaţii şi
întreţinere străzi, alei, trotuare, parcări şi drumuri aparţinătoare municipiului D eva” pentru o perioadă 
de 4 ani:

Nr. Denumire obiectiv de investiţii
1

Amplasament Valoare fără
T.V.A.

Val oaie cu
T.V.A.

„Documentaţie tehnico-economică
pentru lucrări de reparaţii şi

întreţinere străzi, alei, trotuare,
1 parcări şi drumuri aparţinătoare

municipiului Deva” pentru o perioadă 
de 4  ani

Municipiul Deva: 
Străzi, alei, trotuare, parcări

şi drumuri aparţinătoare
municipiului Deva

25.000,00 29.750,00

4.4. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 
prestatorului de către achizitor este:

Preţ total fară T.V.A. = 25.000,00 lei;
Preţ total cu T.V.A. =  29.750,00 le i ;

5. Durata contractului:
5.1. Durata de executare a obiectului contractului este de 45 de zile de la data constituirii garanţiei

de bună execuţie, după intrarea în vigoare a contractului de servicii.

6. Documentele contractului:
6.1 .Documentele contractului s u n t:
a) Oferta S.I.C.A.P. DA 29905156;
b) Caietul de sarcini nr. 3233/11.01.2022, Tem a 

Conceptuală nr. 135193/22.12.2021;
c) Garanţia de bună execuţie.

de proiectare nr. 135195/22.12.2021, "Nota

7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1. Prestatom l se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate 

cu obligaţiile asumate, detaliu S.I.C.A.P. DA 29905156, cerinţele din Caietul de sarcini nr. 3233/11.01.2022, 
Tema de proiectare nr. 135195/22.12.2021, N ota Conceptuală nr. 135193/22.12.2021 şi în 
perioada/perioadele convenite.

7.2. Prestatorul se obligă să presteze seiviciile la standardele şi/sau performanţele prevăzute în 
prezentul contiact.

7.3. Prestatorul se obligă să presteze seiviciile în confonnitate cu term enele prevăzute în prezentul 
contract..

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

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 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 întocm it de către achizitor.

7.5. Prestatorul va elabora documentaţia tinand cont de normativele in vigoare.
7.6. Dreptul de proprietate intelectuală a acestor documentaţii revine achizitorului dupa recepţionarea

lor.

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

7.7. Prestatorul va întocmi documentaţiile ţinând cont de intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale 
evidenţiate în Referat de necesitate nr. 3234/11.01.2022, Caietul de sarcini nr. 3233/11.01.2022, Tem a de 
proiectare nr. 135195/22.12.2021, N ota Conceptuală nr. 135193/22.12.2021.

7.8. Prestatoml pe parcursul elaborării documentaţiilor tehnico economice va prelua propuneri şi 
recomandări venite din partea achizitorului.

7.9. Prestatorul se obligă sa participe la vizitele în teren la solicitarea beneficiarului.
7.10. Prestatorul se obligă să actualizeze documentaţiile elaborate la solicitarea beneficiarului fară

costuri suplimentare.
7.11. (1) Predarea documentaţiilor se va realiza pe baza de proces verbal predare/primire , 

„Documentaţie tehnico-economică pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare,
parcări şi drumuri aparţinătoare m unicipiului Deva” pentru o perioadă de 4 ani, va fi elaborată în baza 
H.G. 907/2016, cu m odificările şi completările ulterioare. Documentaţia se va prezenta în 3 exemplare 
originale identice cu toate semnăturile şi ştampilele în original.

(2) Studiu geotehnic şi studiu topografic, se vor preda beneficiarului pe suport de hârtie în trei
exemplare originale din fiecare, precum şi pe suport electi'onic;

(3) Documentaţia „Documentaţie tehnico-economică pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere
străzi, alei, trotuare, parcări şi drumuri aparţinătoare m unicipiului Deva” pentru o perioadă de 4 ani -  
se va preda beneficiarului pe suport de hârtie în trei exemplare originale din fiecare, precum şi pe suport 
electronic.

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 seiviciile prestate în termenul convenit.
8.3.(1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile calendaristice, de 

la recepţia seiviciilor prestate, dacă factura a fost primită la data recepţiei ori anterior acestei date. în cazul în 
care factura a fost primită după data recepţiei, atunci achizitorul are obligaţia de a efectua plata în termen de 
30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.

(2) în cazul apariţiei unor motive obiectiv justificate, în temeiul ait. 7 alin.l din Legea nr. 72/2013, 
termenul de plată prevăzut la pct.8.3 se prelungeşte până la maximum 60 de zile calendaristice.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
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 termen de 28 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,1% /zi din plata neefectuată.

9.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre păiţi dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

9.4. Neexecutarea, din culpă, a obligaţiilor asumate de prestator prin prezentul conti'act şi în termenele 
prevăzute în acest sens, atrage încetarea de drept a contractului, fară a pune în întârziere, fai*ă somaţie şi fară 
intervenţia instanţelor judecătoreşti.

9.5. Achizitorul va înştiinţa pi-estatorul în legătură cu motivul rezilierii şi va com unica acestuia 
sancţiunile prevăzute.

9.6. Rezilierea în condiţiile mai sus menţionate nu creează prestatorului dreptul la eventuale 
compensaţii. Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a 
acţiona prestatorul, civil sau penal.

9.7. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în cel m ult 30 de zile 
calendaristice de la aparaţia unor circumstanţe care nu au putut fî prevăzute la data încheierii contractului şi 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public.

9.8. în cazul prevăzut la clauza 9.4 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

 

 



9.9. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fară nici o compensaţie, dacă acesta din urm ă dă faliment, 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.

9.10. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii in condiţiile art. 222 
şi art. 223 din Legea 98/2016.

10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1.Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului l eprezentând 5% din 

preţul total al contractului fară T.V.A, respectiv 1.250,00 Iei, înainte de începerea execuţiei contractului dar 
nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea şi înregistrarea acestuia la sediul autorităţii contractante.

10.2. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 alin.
(1) din H.G. nr. 395/2016, respectiv fie prin virament bancar în contul R083TREZ3665006XXXQ00122 
deschis la Trezoreria Deva, sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania 
sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii şi devine anexa la contract, prevederile art.36 
alin (3) sau (5) aplicandu-se în mod corespunzător,

10.3. In cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, aceasta se 
poate constitui prin depunere în num erar la casierie, în conformitate cu art. 40 alin. 2 din HG 395/2016.

10.4. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face confomi art. 42 alin. 2, din HG. Nr. 395/2016, 
respectiv, în cel mult 14 zile de la data Îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul 
de achiziţie publica/contractul subsecvent respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei;

10.5.Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând 
pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului 
creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior 
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica 
pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au 
fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, 
paifial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de 
executat.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1. (l)Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asum at şi în conformitate cu Caietul de sarcini nr. 3233/11.01.2022, 
Tema de proiectare nr. 135195/22.12.2021, Nota Conceptuală nr. 135193/22.12.2021 şi detaliu de achiziţie 
SEAP DA 2990516.

11.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute 
de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract.

11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în termenul convenit. Totodată, 
este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi m etodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului.

12. A lte responsabilităţi ale achizitorului
12.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică 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, nonuativele în vigoare, cu cerinţele din Caietul de sarcini nr. 3233/11.01.2022, 
Tem a de proiectare nr. 135195/22.12.2021, N ota Conceptuală nr. 135193/22.12.2021 SEAP DA 2990516

13.2.Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi. în conformitate 
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea 
persoanelor împuternicite pentru acest scop.

13.3.Recepţia sau verificarea confonnitatii 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 
sei'viciilor. In cazuri justificate in mod obiectiv, de natura sau caracteristicile contractului, procedura de 
recepţie sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile calendaristice.

Î3.5.1n cazul în care achizitorul consideră că sei'viciile prestate sunt neconforme cu prevederile 
prezentului contract şi nu pot fi recepţionate, atunci acesta poate solicita prestatomlui refacerea acestora 
parţial sau total sau poate restitui factura reprezentând contravaloarea acestor servicii si poate stabili valoarea 
prejudiciului creat ce um ieaza a fi retinut din garanţia de buna execuţie.

14. începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în confonnitate cu ordinele de 

începere a prestării serviciilor.
(2)In cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau supoită costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a sei"viciului; 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 terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de păi’ţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2)In cazul în care:
ijorice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
iijalte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a sui*veni, altfel decât prin încălcarea contractului de 

către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a sei'viciilor sau a 
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional.

14.3.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucm ,achizitorului cu minimum 5 zile lucratoare înainte de expirarea termenului 
de predare. M odificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul 
părţilor, prin act adiţional.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă Ia contract.
15.2 - Preţul contractului este ferm.

16. Subcontractanţi
16.1.(1) Executantul 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 nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin 
acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fîe cuprinse în contractul de achiziţie publică.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor a lin .(l) trebuie să fîe 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.(1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia îşi exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie 
publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a f\ 
plătiţi direct de către autoritatea contractantă.

(2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă,
contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod
nejustifîcat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

16.3.(1) Pe parcursul derulării contractului, executantul nu are dreptul de a introduce/iiilocui un
subcontractant fară acceptul autorităţii contractante.

(2) Introducerea/inlocuirea unui subcontractant nu trebuie să reprezinte o modificarea substanţiala a 
contractului.

(3) Atunci când se înlocuiesc sau se introduc noi subcontractanţi, aceştia au obligaţia de a transmite 
certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.



17. Forţa majoră şi cazul fortuit
17.1 .Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2.Forţa majoră exonerează păi'ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3.îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foi-ţei majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.

17.5.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 
cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare.

17.6.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează 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 eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici îm piedicat de către cel care ar fi 
fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fî produs.

17.8.Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el 
este, de asemenea, exonerat şi în caz de foi'ţă majoră.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1.Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentm  a rezolva pe cale amiabilă, 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 amiabil o divergenţă contractuală, flecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele competente de pe raza teritoriala a autorităţii contractante.

19. Limba care guvernează contractul
19.1 .Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări
20.1.(1) Orice comunicare între păi-ţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fîe 

transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2.Comunicările între păi-ţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confînnării în scris a primirii comunicării.

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

22. M odificarea contractului
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 modificări ale 
contractului care pot fi făcute în timpul executării acestuia.

22.2.Modificările nesubstanţiale, astfel cum sunt prevăzute în lege, sunt singurele modificări ale 
contractului care pot fi făcute în timpul executării acestuia..

22.3.La prezentul conti'act nu pot fi efectuate modificări 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 ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut 
detennina anularea sau dim inuarea avantajului competitiv pe baza căruia prestatorul a fost declarat 
câştigător, putând pennite 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.

22.5.Fiecare parte are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în cazul în care constată existenţa unor^ 
circumstanţe care pot genera modificarea contractului.



22.6.Paitea care propune modificarea contractului are obligaţia de a transmite celeilalte păiţi 
propunerea de modificare a contractului cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se consideră că 
m odificarea contractului ar trebui să producă efecte.

A

23. încetarea contractului
23.1.Contractul încetează prin executare, ajungere Ia termen, acordul de voinţă al păi’ţilor, precum si 

alte cauze prevăzute de prezentul contract.

24. Dispoziţii Finale
24.1.Completările si/sau modificările aduse prezentului contract nu sunt valabile si opozabile, decât 

daca rezulta expres din acte semnate de ambele parti contractante.
Păi'ţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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