CONTRACT DE SERVICIIPROIECTARE
nr.data

Parfile contractante
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizi^iile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,
Intre
COMUNA Sant, sediul in loc. Sant, str. Principals, nr. 92, judetul Bistrita Nasaud, CUI 4512313,
Tel/Fax: +40-263-379009, +40-263-379199; E-mail primarie@,comunasant.ro. www.comunasant.ro,

reprezentat prin Szabo loan, in functia de primar, in calitate de achizitor, pe de o parte
, adresa cu sediul in, str„..., nrtelefon/fax, email
, numar de inmatriculare,cod fiscalcont (trezorerie, banca)

deschis la Trezoreria, reprezentata prinfunc^iain calitate de prestator,
pe de alta parte.

/. Definitii
1.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretafi astfel:
a)Contract - reprezinta prezentul contract i toate anexele sale;

b)Act aditional: document ce modifica nesemnificativ termenii i cond^le contractului;
c)Achizitor i Prestator - par^ile contractante, aa cum sunt acestea definite in preambulul
prezentului contract;
d)Pretul contractului - pre^ul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrals i corespunzatoare a tuturor obliga^or sale, asumate prin contract sau
impuse prin lege;
e)Garantia de buna execu^e suma de bani care se constituie de catre prestator in scopul asigurarii
autorita^ii contractante de indeplinirea cantitativS, calitativa i in perioada convenita a
contractului;
f)Conflict de interese inseamna orice eveniment influeniand capacitatea executantului de a
exprima o opinie profesionala obiectiva i impar^iala, sau care il impiedica pe acesta, in orice
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului,
orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute
sau prezente, ale executantului. Aceste restric^ sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-

contractanli, salariaii i exper^i aciionand sub autoritatea d controlul executantului;
g)Despagubire: suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de catre instanta

de judecata sau este convenita de catre par^i ca despagubire platibila par^ii prejudiciate, in urma
incalcarii contractului de lucrari de catre cealalta parte;
h) Penalitate contractual^: despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre
una din par|ile contractante catre cealaltS parte in caz de neindeplinire a obliga^iilor din contract;
i) Servicii - activita^ile a caror prestare face obiectul contractului;
j) For^a majora - un eveniment mai presus de controlul parplor, care nu se datoreaza greelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut i care face imposibila executarea i, respectiv,
indeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolulii, incendii,
inunda^ii sau orice alte catastrofe naturale, restric^ aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forfa majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obliga^iilor uneia din par^i;
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k) Formular de oferta - actul juridic prin care Prestatorul i-a manifestat voinfa de a se angaja din
punct de vedere juridic in prezentul contract de achizijie publica, oferta cuprinde propunerea
financiara i propunerea tehnica, complet i integral;
1) Caiet de sarcini - confine specificafiile tehnice. Specificafiile tehnice reprezinta cerinfe,
prescripfii, caracteristici de natura tehnica, ce permit fiecarui serviciu sa fie descris in mod
obiectiv astfel incat sa corespunda necesitafii Achizitorului. Specificafiile tehnice definesc, dupa
caz i fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de
performanfa, cerinfe privind impactul asupra mediului, siguranfa in exploatare, dimensiuni,
terminologie, simboluri, teste i metode de testare, ambalare, etichetare, marcare i instrucfiuni de
utilizare a produsului, tehnologii i metode de producfie, precum i sisteme de asigurare a calitafii
i condifii pentru certificarea conformitafii cu standarde relevante sau altele asemenea;
m) Grafic de prestare a serviciilor - ealonarea serviciilor in limita termenului de prestare propus
prin oferta;
n) Graficul de plafi - ealonarea plafilor, situafiilor provizorii pana la nivelul prefului contractului;
o) Propunerea tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerinfelor din caietul de sarcini sau dupa
caz din documentafia descriptiva;
p) Propunerea financiara - parte a ofertei ce cuprinde toate informafiile cu privire la pref, tarif,
toate celelalte condifii financiare i comerciale corespunzatoare satisfacerii cerinfelor solicitate
prin documentafia de atribuire;
q) Durata contractului - perioada de timp in care contractul produce efecte juridice;
r) Durata de prestare - durata de timp angajata prin oferta de prestare conform graficului de
ealonare a serviciilor;
s) Obiectul contractului - executarea i finalizarea serviciilor definite in caietul de sarcini;
t) Zi - zi calendaristica, daca nu se prevede in mod expres altfel;
u) An - o perioada de 365 de zile consecutive;
1.2in prezentul Contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
1.3Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in

mod diferit.
1.4Clauzele i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

CLAUZE GENERALE
2.Obiectul Contractului
2.1Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de proiectare si inginerie - fazele Studiu de
fezabilitate - la obiectivul de investifii: "Modernizare trotuare si dispozitive de evacuare a apelor
pluviale in comuna iSant, jud.Bistrita-Nasaud" in perioadele convenite la art. 5.1, in conformitate cu

obligafiile asumate prin prezentul contract.
2.2Achizitorul se obliga sa plateasca preful convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate in
mod corespunzator i in deplina concordanfa cu termenii i condifiile prezentului Contract, precum i cu
prevederile legale aplicabile.
3.Pretul contractului

3.1(1) Preful convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform
graficului de plati, este delei, fara TVA, la care se adauga TVA in valoare delei, pretul
total al contractului fiind delei.
3.2. Preful convenit pentru indeplinirea contractului include asistenfa proiectantului, dar nu include taxele
i tarifele aferente avizelor, acordurilor necesare si eliberarii avizelor i acordurilor.
3.3Valoare cuprinsa la art. 3.1. va fi achitata la data predarii documentafiei.
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4.Durata contractului

4.1 De la semnarea, respectiv inregistrarea contractului la ultima parte semnatara, pana la receptia finala
fara obiectii a tuturor lucrarilor proiectate.
5.Durata deprestare

5.1 Prestatorul se obliga sif predea Proiectul Servicii de proiectare si inginerie - fazele Studiu de
fezabilitate la obiectivul de investifii: "Modernizare trotuare s^i dispozitive de evacuare a apelor
pluviale in comuna an{, jud.Bistrifa-Nasdud" - in masura to care i aa cum este specificat to caietul de
sarcini.

6.Executarea Contractului
6.1Executarea Contractului incepe la data semnarii i inregistrarii prezentului contract la ultima parte
semnatara.

6.2Executarea Contractului din partea Prestatorului este continua, iar obligafiile prevazute to sarcina sa
formeaza un tot indivizibil, executarea lor totocmai i integral fiind de esen^a prezentului Contract.
7.Documentele contractuale
7.1Documentele contractului sunt:

a)caietul de sarcini i Clarificari survenite pe parcursul procedurii de atribuire;
b)propunerea tehnica;
c)propunerea financiara;
d)graficul de prestare;
e)graficul de plafi;
f)lista subcontractanfilor, daca este cazul;
g)contractele de asociere daca este cazul;

h) angajamentul ferm de susfinere din partea unui terf, daca este cazul.
i) instrumentul de garantare pentru constituirea garanfiei de buna execu^e- daca este cazul;
7.2Documentele enumerate la art. 7.1 se constituie to anexe la prezentul contract i fac parte integrants
din aceasta.

7.3In cazul oricarei contradictii intre documentele enumerate la art. 7.1 prevederile lor vor prevala to
conformitate cu succesiunea de la art. 7.1.

8.Standarde
8.1 Serviciile prestate to baza contractului vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea to
construcfii si a legislatiei subsecvente, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 907/2016
privind aprobarea confinutului-cadru al documentafiei tehnico-economice aferente investifiilor publice,
precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de invest^d i
lucrari de interven^d, ale Hotararii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de invest^d finan^ate din fonduri publice, dispozi^iile legale aplicabile, precum i standardele
prezentate de catre Prestator to propunerea sa tehnica, respectiv, to cazul to care acestea lipsesc sau sunt

lacunare, cele specificate to caietul de sarcini totocmit de catre Achizitor ori to documentele accesorii ale
acestuia.

9.Codul de conduita
9.1Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consider de tocredere pentru Achizitor. Se
va abtine sa faca afirmatii publice to legatura cu serviciile prestate fara sa aiba acordul prealabil al
Achizitorului, precum si sa participe to orice activitati care sunt sau ar putea sa fie to conflict de interese
cu obligatiile sale contractuale to raport cu Achizitorul. Nu va angaja Achizitorul to nici un fel, fSra a
avea acordul prealabil scris al acestuia fi va prezenta aceasta obligatie to mod clar terfilor, daca va fi
cazul.

9.2Daca Prestatorul sau angaja^ii, colaboratorii, expertii, agentii sau subcontractan^ii sai se ofera sa dea,
ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, ori dau de in^eles in orice mod ca ar fi de acord sa ofere ori sa dea
sau dau efectiv, personal sau printr-o persoana interpusa oricarei persoane mita, bunuri to dar, facilita^i ori
comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt
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privind prezentul Contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau a
defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul Contract sau cu orice alt contract incheiat cu

Achizitorul, Achizitorul poate decide rezilierea contractului conform art. 20 fara a aduce atingere niciunui
drept anterior dobandit de Prestator in baza Contractului.
10.Conflictul de interese
10.1Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului Contract. Conflictele de interese pot aparea in
mod special ca rezultat al intereselor economice, legaturilor de rudenie ori afinitate, sau oricaror alte
legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese poten^ial sau efectiv, aparut dupa semnarea

prezentului Contract trebuie notificat in scris Achizitorului fkra int^rziere.
10.2Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt respectate in mod corespunzator
^i poate solicita luarea unor masuri suplimentare, daca va considera necesar. Prestatorul are obligafia de a
se asigura ca personalul sau nu se afla intr-o situafie care ar putea genera conflict de interese. Prestatorul

va inlocui imediat si fSra vreo compensa^e din partea Achizitorului orice membru al personalului sau,
care se regaseste intr-o astfel de situatie.

10.3Prestatorul are obligatia de a evita orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe
cea a personalului sau. Daca Prestatorul esueaza in a-si mentine independenta, Achizitorul, fara afectarea

dreptului sau de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de
interese, va putea decide rezilierea prezentului Contract in conditiile prevazute la art. 20.

11.Despdgubiri
11.1Prestatorul va garanta si va despagubi pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agentii si salariatii acestuia,
pentru i impotriva tuturor actiunilor injusti^e, revendicarilor, pierderilor i pagubelor rezultate din orice
actiune sau omisiune a Prestatorului i a angajafilor, colaboratorilor sau subcontractan{ilor sai, in
executarea prezentului Contract, inclusiv impotriva oricarei incalcari ale prevederilor legale sau a
drepturilor tertilor, privind brevetele, marcile comerciale, modelele sau desenele industriale ori alte forme
de proprietate intelectuala, precum si dreptul de autor i alte drepturi conexe.
11.2Dupa executarea serviciilor, Prestatorul va putea fi tinut raspunzator pentru orice incalcare a
obligatiilor sale prevazute in Contract ori in dispozifiile legale aplicabile, intr-un interval de timp stabilit
conform legii care guverneaza Contractul.

12.Obligaflile principale ale prestatorului
12.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, la standardele i sau performanfele prezentate in propunerea tehnica, anexS la
contract, cu cerinfele din caietul de sarcini i cu clauzele prezentului contract.
12.2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,

instala|iile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de i pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

12.3(1) Documenta^iile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in 5 exemplare
originate, la sediul acestuia, conform termenelor prevazute la art. 5.1 din prezentul contract, pe suport

hartie, atat piesele scrise cat i cele desenate, precum i in format electronic editabil si pdf.
(2)Documentafia predata in vederea verificarii se analizeaza de direc^ia care deruleaza contractul
in termen de 5 zile de la data predarii acesteia. In vederea verificarii, respectiv analizarii documentafiei
predate, Achizitorul poate apela la un consultant pentru confirmarea concordantei situatiei de pe teren cu
cele proiectate. In cazul constatarii a unor lipsuri sau inadverten^e in documentatia predata, achizitorul va
transmite obiecfiunile cuvenite in limitele temei de proiectare i a obliga^iilor (misiunilor) asumate de
prestator, a normativelor i legilor in vigoare, iar prestatorul va transmite, in termen de eel mult 15 zile de
la primirea obiectiunilor, toate modificarile si completarile necesare, daca este cazul. Achizitorul va
verifica completarile in termen de 10 zile de la primirea acestora.
(3)Dupa verificarea efectuat^ la alin. (2) a documentatiilor aferente fiecarei faze de proiectare,
acestea vor fi supuse avizarii in termen de 5 zile. Susfinerea in toate edinfele de avizare, de catre
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proiectant, a documentaiiilor intocmite este gratuitS i obligatorie. La solicitarea autoritatii contractante
proiectantul va transmite, in eel mult 7 zile, toate modificSrile i completSrile solicitate.

13.Obligafiile principale ale achizitorului
13.1Achizitorul se obligS sS recep|ioneze documentafiile realizate in baza prezentului contract in termen
de 15 de zile de la avizare farS obiecfii, daca acestea corespund cerinlelor din caietul de sarcini i din
actele normative in vigoare. Dispozitiile art. 12.3 sunt aplicabile.
13.2Achizitorul are obligafia de a furniza prestatorului toate informafiile disponibile, necesare intocmirii
proiectului.

13.3Achizitorul se obliga sa plSteascS preful catre prestator in termenul si conditiile convenite in
prezentul contract.

CLA UZE SPECIFICE
14.Alte responsabilitaji ale prestatorului
14.1. Prestatorul are obligafia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalafiile, echipamentele sau altele asemenea, cerute de i pentru Contract, in mSsura in care

necesitatea asigurSrii acestora este prevSzutS in Contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
Contract.

14.2Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. TotodatS, este rSspunzator atat de siguranfa tuturor operafiunilor i metodelor de
prestare utilizate, cat i de calificarea personalului folosit pe toatS durata Contractului.
14.3Prestatorul va fi responsabil pentru orice viciu/necorelare/neconcordantS sau omisiune al proiectul
elaborat potrivit prevederilor prezentului contract i de asemenea va fi responsabil pentru incSlcarea, la
realizarea proiectelor, a oricSrui brevet sau drept de autor.

15.Alte responsabilitdfi ale achizitorului
15.1 Achizitorul va colabora cu Prestatorul pentru furnizarea informaliilor, de care dispune, pe care acesta

din urmS le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.
16.Incepere, finalizare, intdrzieri, sistare

16.1(1) Prestatorul are obligaiia de a incepe prestarea serviciilor la data semnSrii ^i inregistrSrii
contractului de ultima parte semnatarS.

(2) In cazul in care Prestatorul suferS intarzieri datorate Achizitorului ori oricSror alte cauze
extrinseci conduitei Prestatorului, pSrfile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a
serviciului, fara vreo obliga^e suplimentarS de orice natura din partea Achizitorului.
16.2(1) Serviciile prestate in baza Contractului sau, daca este cazul, oricare fazS a acestora prevazuta a fi
terminatS intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de parfi,
termen care se calculeaza de la data prevazuta pentru inceperea prestarii serviciilor. Prestarea serviciilor

la termenele specificate este considerata de catre par^i o condifie esenfiala a prezentului Contract.
(2)In cazul in care exists motive de intarziere ce nu se datoreaza direct, Prestatorului, acesta
poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora. In cazul in care

Achizitorul considers justificatS solicitarea i prelungirea nu ar cauza intarzieri semnificative, respectiv
nu ar influen^a in mod negativ indeplinirea obliga^iilor legale sau contractuale ale Achizitorului,
decurgand din contracte cu terfe persoane, PSr^ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor
semna un act adi^ional.

(3)In cazul in care prelungirea nu este posibilS farS a cauza daune de orice naturS Achizitorului
sau a-i crea dificultSfi in indeplinirea altor obliga^ii, inclusiv fafS de ter{e persoane, Prestatorul va face tot
posibilul pentru a se incadra in termenele ini^iale, inclusiv efectuarea de ore suplimentare, angajarea de
personal suplimentar etc., avand in mod corelativ posibilitatea de a percepe preten^ii financiare
suplimentare fa^S de Achizitor.
16.3DacS pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respects graficul de prestare sau exists
riscul de a nu se incadra in acest grafic, Prestatorul are obligaiia de a notifica in scris acest lucru imediat
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Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face numai cu
acordul partilor, prin act adifional.
16.4Cu exceplia cazului de forta majora i in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o
prelungire a duratei de prestare conform art. 16.2, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
Achizitorului de a solicita penalitaji de intarziere Prestatorului potrivit prevederilor art. 19.
16.5In caz de intarziere mai mare de 15 zile, respectiv in caz de intarziere repetata (in sensul prezentului
contract intarziere repetata va insemna doua cazuri consecutive sau neconsecutive de nerespectare a

graficului de prestare in orice perioada in decursul executarii Contractului) Achizitorul va avea dreptul de
a rezilia prezentul Contract conform dispozifiilor art. 20 de mai jos.
17.Recepfie i veriflcdri
17.1Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnica i din caietul de sarcini.
17.2Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligafia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentanfilor sai imputernici(i pentru acest
scop.

18.Modalita^i de plata
18.1Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite facturi.

18.2Achizitorul va verifica factura emisa in termen de 15 zile de la predarea documentaf iei.
18.3Achizitorul va refuza factura sau va solicita modificarea facturii, dupa cum va considera necesar, in
cazul in care serviciile facturate nu au fost prestate, nu au fost prestate corespunzator ori integral, daca
documentele anexate nu sunt corespunzatoare sau complete, factura nu con^ine toate informafiile necesare

ori nu corespunde sub orice aspect condifiilor prevazute in prezentul Contract.
19.Penalitafi, daune-interese

19.1In cazul in care Prestatorul nu i^i indeplineste sau nu se achita corespunzator de obliga^iile asumate
prin Contract, Achizitorul are dreptul de a-i pretinde plata unei penalita^i de intarziere de 0,04% din pretul
serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea

efectiva ^i corespunzatoare a obligafiilor. Penalitafile vor putea depa^i suma asupra carora se calculeaza.
19.2In cazul in care Achizitorul nu platete facturile fiscale in condi^iile i la termenele prevazute in
art. 18.4, Prestatorul are dreptul de a-i solicita plata unei penalitafi de intarziere de 1% din suma datorata
scadenta, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligafiei de plata.
20.Rezilierea contractului din initiativa Achizitorului
20.1 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fara termen de gra^ie, fara necesitatea
indeplinirii unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritafi sau instan|e de judecata ?i/sau
arbitrale, printr-o simpla notificare adresata Prestatorului, in oricare dintre situatiile urmatoare:
a)Prestatorul ii incalca obliga^iile din prezentul Contract sau din dispozifiile legale sau nu
executa serviciile conform prezentului Contract ori in conformitate cu prevederile legale
aplicabile;
b)Prestatorul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila specificat^ in notificarea
repetata emisa de catre Achizitor, prin care i se solicita remedierea executarii necorespunzatoare

sau neexecutarii obligatiilor din prezentul Contract;
c)Prestatorul cesioneaza contractul sau oricare dintre drepturile sau obliga^iile sale decurgand din
prezentul contract, fara aprobarea prealabila scrisa a Achizitorului;
d)Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a starii de insolvenfa, de declanare a
procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntara, intra sub administrare
judiciara sau sub controlul altei autoritafi, si-a suspendat activitatea, sau se aflS intr-o situatie
asemanatoare rezultdnd dintr-o procedura similara reglementata de lege;

e)Prestatorul se afla in culpa profesionala grava pe care Achizitorul il poate demonstra prin orice
mijloc de proba adecvat;
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f)impotriva Prestatorului a fost pronuntata a hotarare de condamnare cu privire la frauda,
corupfie, implicare intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna
intereselor financiare ale CE;
g)aparifia oricarei alte incapacitati care sa impiedice executarea sau sa creeze dificultafi
semnificative, mai mult de 10 zile in executarea prezentului contract;
h) executantul nu furnizeaza garanfiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garanfia sau asigurarea nu este in masura sa ii indeplineasca

i) aparifia unor circumstan^e care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului i care
conduc la modificari substantiate sau la modificarea efectelor clauzelor contractua^ in aa
masura incat indeplinirea Contractului ar fi contrara interesului public;
j) alte cazuri prevazute expres in prezentul contract ori in legile aplicabile.
20.2In caz de reziliere a Contractului Achizitorul va fi indreptatit sa recupereze de la Prestator, fara a
renunta la celelalte remedii la care este indreptatita in baza Contractului sau in baza legii, orice pierdere
sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine.
20.3fn orice situa^e in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din
orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garantia de buna execu^e.

20.4Prestatorul nu are dreptul sa pretinda, suplimentar fata de sumele ce i se cuvin pentru serviciile
efectiv prestate, despagubiri pentru orice alta pierdere sau prejudiciu suferit.
20.5La primirea notificarii de reziliere Prestatorul va lua masuri imediate pentru finalizarea serviciilor in
mod prompt si organizat astfel inc^t costurile aferente sa fie minime.
21.Rezilierea Contractului din initiativa uneia dintre pdrfile contractante
21.1Executantul poate rezilia prezentul contract, in urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului,
daca Achizitorul:
a) nu isi indeplineste in mod repetat obligatiile asumate, cu privire la care a fost notificat in mod
repetat;
c) suspenda derularea serviciilor sau a oricaror parti a acestora pentru mai mult de 15 zile, pentru
motive nespecificate in prezentul Contract sau independente de culpa Prestatorului.
21.2Rezilierea nu va afecta nici un alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit in temeiul
prezentului contract.

21.3In cazul unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despagubi Prestatorul pentru prejudiciul efectiv
suferit i dovedit de catre acesta, cauzat in mod direct de neindeplinirea obligafiilor de catre Achizitor.
22.Garanfia de bund execufie a contractului
22.1 Garanfia de buna execu^e- nu este cazul.

23.Ajustarea prefului contractului
24.1Pentru serviciile prestate, plafile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele specificate in
propunerea financiara, anexa la Contract.

24.2- Actualizari generate de modificarea prefurilor se aplica.
24.Interdictia cesiondrii
24.1Este interzisa cesionarea de catre Prestator, in tot sau in parte, a drepturilor ^i obligafiilor asumate
prin prezentul contract.

24.2In situafia incatearii acestei interdicfii Achizitorul are dreptul sa rezilieze prezentul Contract fara
indeplinirea vreunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare sau alta masura in vederea in^tiintarii
rezilierii contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare

sau interventie din partea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.
24.3Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanfia sau orice alte obligafii
asumate prin contract.

24.4Prin exceptie de la dispozitiile art. 25.1 Prestatorul are dreptul de a cesiona creanfele sale nascute in
temeiul prezentului contract, insa numai cu acordul prealabil, scris al Achizitorului. In cazul cesionarii
creanfelor fara acordul prealabil, scris al Achizitorului, dispozifiile art. 25.2 se aplica in mod
corespunzator.

Contract

/2019Pag 7 din 9

25.Amendamente
25.1. Parfile contractante au dreptul de a conveni, pe durata indeplinirii contractului, pentru actualizarea
sau completarea documentafiei elaborate de prestator, generate de modificari legislative aparute intr-o
perioada de maximum 5 ani dupa data emiterii Autorizatiei de construire, fara organizarea unei noi
proceduri, modificarea nesubstanfiala a clauzelor contractului, prin act adifional.
26.Subcontractan.fi (dacd este cazul)
26.1Prestatorul are obligafia, in cazul in care subcontracteaza parfi din contract, de a incheia contracte cu
subcontractanfii desemnafi, in aceleai condifii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
26.2(1) Prestatorul are obligafia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractanfii desemnafi.
(2) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoatere ale acestora, cat i contractele incheiate cu acetia
se constituie in anexe la contract.

26.3(1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fafS de achizitor de modul in care indeplinete contractul.
(2)Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care ii indeplinete partea sa
din contract.

(3)Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acetia nu ii indeplinesc
partea lor din contract.

26.4Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu i-a indeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului i va fi notificata achizitorului.
26.5Achizitorul poate, in conditiile legii, efectua plati catre subcontractanfii agreafi.
27.Forfa majora
27.1Forfa majora este constatata de o autoritate competenta.

27.2Forfa majora exonereaza parfile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toata perioada in care aceasta acfioneaza.

27.3Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de acfiune a forfei majore, dar farS a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau parfilor pana la aparifia acesteia.
27.4Partea contractanta care invoca for{a majora are obligafia de a notifica celeilalte parfi, imediat i in
mod complet, producerea acesteia i de a lua orice masuri care ii stau la dispozifie in vederea limitarii
consecinfelor.

27.5Partea contractanta care invoca forfa majora are obligafia de a notifica celeilalte p&rfi incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

27.6Daca forfa majora acfioneaza sau se estimeaza ca va acfiona o perioada mai mare de 45 de zile,
oricare dintre p&rfi va avea dreptul sa notifice celeilalte parfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

28.Drepturi de proprietate intelectuala
28.1In relafia dintre parfi, prestatorul ii va pastra dreptul de autor i alte drepturi de proprietate
intelectuala asupra documentelor elaborate in faza de proiectare.

28.2(1) Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acorda achizitorului licenfa permanenta,
transferabila, neexclusiva i scutita de taxa de redevenfa, pentru a copia, folosi i transmite documentele
elaborate de executant, inclusiv efectuarea i folosirea modificarilor acestora.

(2) Aceasta licenfa:
a)se va aplica pe intreaga durata de viafa programata sau efectiva (cea mai lunga din cele doua) a
parfilor relevante ale lucrarii;
b)va da dreptul oricSrei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de lucrari sa
multiplice, sa foloseasca i sa transmits documentele prestatorului in scopul finalizarii, operarii,
intrefinerii, modificarii, ajustarii, repararii i demolarii lucrarilor, i
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c) In cazul in care documentele prestatorului se gasesc in forma unor programe de computer sau
alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe antier i alte locuri prevazute in
prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate i inlocuite de catre executant.

(3) Prin semnarea prezentului contract prestatorul in^elege sa transmits achizitorului dreptul de a utiliza
documentatiile realizate in temeiul prezentului contract in relatii cu tertii, in vederea actualizarii sau
readaptarii documentatiilor daca se constata schimbari fata de conditiile initiale din timpul proiectarii.
28.3 Documentele prestatorului i alte documente de proiectare intocmite de executant (sau in numele
acestuia) nu vor ft, fara acceptul acestuia, copiate sau transmise de catre achizitor (sau in numele acestuia)
unei ter^e pa^^i pentru a ft utilizate in alte scopuri decat cele permise de prezentul contract.
29.Solufionarea litigiilor
29.1Achizitorul i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neinfelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
Contractului.

29.2Litigiile ^i divergentele ivite intre parti in legatura cu executarea prezentului Contract in cazul carora
paftile nu au reuit sa ajunga la o solu(ie amiabila vor ft deduse judecarii instan(elor competente de la
sediul Achizitorului.
30.Comunicari

30.1(1) Orice comunicare intre par(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat i in momentul primirii.
30.2Comunicarile intre par(i se pot face i prin telefon, fax sau e-mail, cu condi(ia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
31.Legea aplicabila contractului
31. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract s-a incheiat in azi, in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,Prestator,
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