CONTRACT DE SERVICII
Achizitor nr. ______ din data _________
Prestator nr. ______ din data _________
1.

Preambul
În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de
prestări servicii, între
COMUNA LIVEZENI, cu sediul în localitatea Livezeni, str.Principală nr. 76, tel/fax
0265/243.303, cod poştal 547365, cod fiscal 4619140 cont trezorerie RO87 TREZ 4762 4650
271X XXXX, deschis la Trezoreria Tg. Mureş, reprezentat prin dl. Banyai Istvan – primar,
în calitate de achizitor, pe de o parte
,
în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
…………………………………., cu sediul în ………………………………………,
înmatriculat în Registrul Comerţului sub numărul ……………………………. , având CIF
………………………………..
şi
cont
trezorerie
…………………………………………………. deschis la ……………………………..
reprezentat prin …………………………………………………..
în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi 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 - activităţile a căror prestare face obiectul 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 în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii
contractului 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 urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se
specifică în mod diferit.

Pagina 1 din 6

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de
șantier in cadrul proiectului "Reabilitare si modernizare gradinita in localitatea
Livezeni", în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (standarde etc.) şi cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,
este ................................... la care se adaugă TVA ........................ lei.
6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de 12 luni de la data semnării contractului de
execuție a lucrărilor din cadrul proiectului, la care se adaugă perioada de garanție până la
încheierea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.
6.2. Durata contractului se extinde în cazul în care se prelungește durata de execuție a
lucrărilor, fără alte costuri suplimentare din partea achizitorului.
7. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a. caietul de sarcini;
b. propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c. garanţia de bună execuţie;
d. angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
e. contractele cu subcontractantii, daca este cazul.
8. Obligaţiile principale ale Prestatorului
8.1. Prestatorul are obligația să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract cu
profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu
oferta sa tehnică, anexă la contract.
8.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
propunerea sa tehnică, pe toată perioada de derulare a prezentului contract. Totodată, este
răspunzator atât de siguranța tututor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de
calificarea personalului folosit pe toată perioada contractului.
8.3. Prestatorul se obligă să respecte în totalitate obligațiile asumate în oferta sa tehnică, anexa
la prezentul contract.
8.4. Prestatorul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
i.
reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, numae, mărci înregistrate, etc.) legate de echipamentele,
materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile
achiziționate și;
ii.
daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de
către Beneficiar;
8.5. Prestatorul se obligă să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la condițiile de
muncă și de protecția muncii.
8.6. Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau eltele asemenea, fie de natura provizoriu, fie
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definitiver cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.7. Obligațiile diriginților de șantier conform Ordinului nr. 1496/2011:
A. în perioada de pregătire a investiției:
1. verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu
privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
2. verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatul de
urbanism, avizeror, acordurilor și ale proiectului;
3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru
realizarea construcțiilor;
4. verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre
prevederile acestora;
5. verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra
construcțiilor;
6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către
verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat,
acolo unde este cazul;
7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
8. verifică existența în proiect a programelor de faze determinante;
9. verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în
exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
10. preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de
orice sarcină;
11. participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției
și la stabilirea bornelor de reper;
12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
13. verifică existența ”Planului calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivă;
14. verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la ISC;
15. verifică existența panoului de identificarea a investiției, dacă acesta corespunde
prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;
B. în perioada execuției lucrărilor:
1. urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. vertifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții,
respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate,
declarații de conformitate sau agrement tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările
tehnice;
6. verifică respectarea ”Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivă;
7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
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9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehncie, semnează și ștampilează
documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze
determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;
10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale
participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe
parcursul execuției;
12. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea
dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
13. urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;
14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în
cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
15. anunță ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar
pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică
punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
16. anunță ISC privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată
executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp,
exceptând perioada de timp friguros;
17. preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a
construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul
deținătorului acestuia;
C. la recepția lucrărilor
1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de
recepție;
2. urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;
3. predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după
efectuarea recepției finale;
Obligațiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, Dirigintele de șantier putând participa
în calitate de reprezentant al beneficiarului în toate fazele privind realizarea construcțiilor, în
limitele atribuțiilor stabilite prin reglementările în vigoare și ale contractului încheiat cu
beneficiarul.
Dirigintele de șantier răspunde în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege,
precum și în cazul neasigurării din culpa sa, a realizării nivelului calitativ al clurărilor
prevăzut în proiect, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare și în contract.
8.8. Atribuțiile enumerate mai sus se completează cu restul artibuțiilor și responsabilităților
prevăzute în caietul de sarcini.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligă să preţul convenit în prezentul contract, sub conditia suspensiva a
executarii intocmai de catre Prestator a obligatiilor sale, conform Contractului si ofertei sale.
9.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul de 30 zile
calculate de la emiterea facturii de către acesta din urmă parte.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
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sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1% pe zi de întârziere din preţul contractului.
Perceperea penalitatilor nu este conditionata de nici o notificare sau alta procedura prealabila
de punere in intarziere sau altele asemenea, Prestatorul fiind de drept considerat in intarziere
in ziua imediat urmatoare termenului în care obligația respectivă trebuia să fie îndeplinită.
10.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/ şi de a
pretinde plata de daune-interese.
10.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă împotriva acestuia se deschide
procedura generală sau simplificată de insolvență, cu respectarea dispozițiilor Legii nr.
85/2014.
Clauze specifice
11. Recepție și verificări
11.1. Beneficiarului va verifica primirea documentelor primite de la Prestator în termen de 48
de ore pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.
11.2. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, în scris orice plângere sau
reclamație ce apare în timpul derulării contractului.
11.3. La primirea unei astfel de notificări, Prestatorul are obligația de a remedia orice
deficiență în termen de 48 de ore, dacă aceasta a fost produsă din vina sa exclusivă.
11.4. Prestatorul va elabora și preda Beneficiarului rapoarte lunare privind serviciile de
asistență tehnică acordate.
11.5. Predarea acestora se va face la sediul Beneficiarului pe bază de proces-verbal, cu
mențiunea respectării legislației în vigoare.
12. Încetarea contractului
12.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă
dreptul părții lezate de a cere rezilierea prezentului contract și de a pretinde plata de daune
interese. Rezilierea va fi notificată în scris părții contractante, cu cel puțin 7 zile lucrătoare
anterioar datei de reziliere.
12.2. Prezentul contract se poate rezilia unilateral și în următoarele cazuri:
a) Prestatorul nu execută și nu finalizează serviciile conform contractului și caietului de
sarcini și a fost notificat de către Beneficiar;
b) Beneficiarului nu onorează nejustificat plata scadentă;
c) Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de
reprezentantul Beneficiarului care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau
neexecutării obligațiilor din contractul subsecvent care afectează în mod grav
executarea corespunzătoare și la timp a lucrărilor
13. Forţa majoră
13.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
13.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
13.4 - 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.
13.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
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13.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
14. Soluţionarea litigiilor
14.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru 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.
14.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze fie de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului.
15. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
16. Comunicări
16.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
16.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
17. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi)
Achizitor,
Comuna Livezeni
prin Primar

Prestator
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