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Model de contract  

Contract de achizitie publica 

„Servicii service si mentenanta sistem de ventilatie si aparate aer conditionat” 

Nr............................ data .......................      

Din Registrul Unic de Contracte 

        

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 

aprobată prin H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie 

publică de prestări servicii, între: 

1.  Părţile contractante 

1.1 - MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, conform art. 96 al.1 din OUG 97/2019, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  având sediul în B-dul Oituz,  nr. 17, telefon/fax: 0234.324243/0234.313911, cod 

fiscal 4353250, cont deschis la TREZORERIA ONEŞTI, nr. RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal Primar 

– Victor Laurentiu Neghina, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

    şi 

1.2 ............................................................denumită operator economic,  cu sediul in 

....................................telefon/fax....................................., număr de înmatriculare  ...........................,  cod fiscal  

....................................,  cont ...............................................reprezentată prin..............................., 

funcţia................................., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte, a intervenit următorul contract: 

 

2. Definiţii 

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - prezentul contract și toate anexele sale; 

b)achizitor şi prestator – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

 c)preţul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și 

corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

d) servicii – activitățile a căror prestare face obiectul contractului; 

e) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul 

contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului; 

f)standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea 

tehnică; 

g) ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către prestator privind prestarea serviciilor; 

h) despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată 

sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de prestări 

servicii de către cealaltă parte; 

i) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătibilă de către una din părţile 

contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

j) termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii 

evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se 

împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare; 

k) garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către prestator în scopul asigurării autorităţii contractante 

de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

l) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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; 

 m)act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  

 n)conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 

profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 

achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în 

conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror 

sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul prestatorului; 

 o) zi - zi calendaristica; 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. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de service si mentenanta sistem de ventilatie si aparate aer conditionat  ce 
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deservesc clădirile ce aparțin Primăriei Municipiului Onești, jud. Bacău, în conformitate cu cerințele caietului de 

sarcini, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract și în perioada/perioadele convenite. 

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 de ………(se 

completeaza dupa adjudecare)…………..lei fara TVA ,  la care se adauga ……………….. lei TVA, care se compune 

din: 

- 9 luni X.......(se completeaza dupa adjudecare)...............lei fără TVA/lună, la care se adaugă ...... (se completeaza dupa 

adjudecare)................. lei TVA - pentru  servicii de service si mentenanta, plătibil prestatorului de către achizitor pentru 

obiectivele Primarie + Biblioteca + Baza sportiva 

 

- 9 luni X.......(se completeaza dupa adjudecare)...............lei fără TVA/lună, la care se adaugă ...... (se completeaza dupa 

adjudecare)................. lei TVA - pentru  servicii de service si mentenanta, plătibil prestatorului de către achizitor pentru 

obiectivele Piata agroalimentara Onesti  

In total, pretul total va fi de ..................(se completeaza dupa adjudecare)........................ lei cu TVA. 

    5.2 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta financiara, anexă 

la contract. 

     5.3 Pretul contractului este ferm pe toată durata contractului. 

 

 

6. Durata contractului 

6.1 Durata prezentului contract este de 9 luni (aprilie- decembrie 2022) de la data semnării de către părţi  

6.2 Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii recepției finale a serviciilor. 

 

7. Documentele contractului 

7.1. - Documentele contractului sunt: 

a) propunerea tehnică a   ................................................;  

b) propunerea financiară a  ..............................................;  

c) Documentele achizitiei publice; 

d) Garanția de bună execuție, dupa caz; 

e) Procesele - verbale de recepție la terminarea serviciilor; 

f) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (dacă e cazul); 

g) Contractele cu subcontractanții (dacă e cazul); 

h) Acordul de asociere (dacă e cazul); 

i) Caietul de sarcini nr. 17316/14.03.2022 intocmit de Serviciul Tehnic Investiții din cadrul Direcției Dezvoltare 

Locală; 

j) Alte documente. 

 

 

8. Obligatii privind - Masuri de protectia muncii si de prevenire a incendiilor 

8.1. Pe perioada de prestare a serviciilor, intra in responsabilitatea furnizorului adoptarea masurilor de protectie a muncii 

specifice lucrarilor atat la sediul furnizorului cat si la sediul la care se fac reparatiile in cazul in care obiectul contractului 

acestuia necesita sa fie deplasate. 

8.2. Pentru perioada de executie, masurile specifice de PSI vor fi stabilite de furnizor in conformitate cu prevederile legale. 

8.3. Furnizorul, pentru eventualele lucrari de interventie si/sau reparatii va avea in vedere respectarea:  

- PE009/94 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor in instalatii pentru producerea, transportul si 

distributia energiei electrice si termice. 

-  PE016/96 Normativ tehnic de reparatii la  echipamentele  si instalatiile energetice. 

 

9. Caracterul public al contractului  
9.1.(1) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public. 

(2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul părților sau 

protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

(3) În cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscută 

respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu doua excepții: 

- Informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă 

- partea contractantă a fost obligată in mod legal să dezvăluie informația. 
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10. Obligaţiile principale ale prestatorului 

10.1. (1) Prestatorul se obligă să presteze verificare, constatare și remediere defecțiuni la instalațiile de climatizare si 

aparate aer conditionat ce apartin Primăriei Municipiului Onesti, Judetul Bacau, cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică, cu cerinţele caietului de sarcini - anexă la 

contrac şi cu legislația specifică în vigoare.. 

10.2 Prestatorul are obligația de a face următoarele activități: 

       (1) Verificarea (revizia) echipamentelor se va face de minim 2(doua) ori, o data la inceputul sezonului cald si o data la 

inceputul sezonului rece, si la solicitarea beneficiarului daca se impune. 

(2) Revizia si pregatirea echipamentelor in vederea functionarii pentru sezonul cald se va face in perioada 01.04.2022 

30.04.2022, iar pentru sezonul rece in perioada 15.09.2022 – 15.10.2022. 

(3) Operatiunile de intretinere preventiva aferenta activitatii de service de baza pentru echipamentele mentionate mai 

sus vor fi urmatoarele: 

 * curatare echipamente conform recomandarilor din documentatiile tehnice ale echipamentelor ( curatare si igienizare ) 

 * verificarea instalatiilor electrice, presiunilor de lucru si pozitionarii corecte a echipamentelor de climatizare 

 * verificarea functionarii compresorului, ventilatorului si eliminarea vibratiilor la fiecare aparat de aer conditionat ce 

prezinta o functionare defectuoasa 

 * verificarea si reglarea parametrilor functionali ai instalatiei (presiune, temperature de lucru pe modul rece si cald ) 

 * intretinerea si curatarea carcaselor unitatilor interne si externe, cat si a traseului frigorific, in caz de necesitate 

 * verificarea functionare compresor aer conditionat 

 * manopera este gartuita aceasta fiind evidentiata in oferta financiara  

10.3.Prestatorul are obligația de a efectua reparatiile de amploare, specificate în caietul de sarcini, cu personal calificat 

dupa efectuarea analizei defectiunii si intocmirea Procesului verbal de constatare privind necesarul de piese si materiale 

avizat de catre achizitor. 

10.4. Prestatorul are obligația de a efectua întretinerea curenta care va fi monitorizata prin rapoarte lunare completate de 

catre furnizor si vizate de catre achizitor la care vor fi atasate documentelor de plata lunare. 

10.5. Prestatorul pentru piesele sau echipamentele inlocuite va anexa raportului lunar si documentele de provenienta, 

certificate de calitate si garantie 

10.6. Prestatorul se obliga sa intocmeasca documentele de livrare, facturi etc; 

10.7 Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, 

echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 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. 

10.8 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile 

prestate. 

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/contractului întocmit de către achizitor. 

10.7 In urma reparatiilor, prestatorul va acorda garantii pentru serviciile executate in conformitate cu prevederile legale. 

Achizitionarea pieselor de schimb mentionate in Procesul verbal de constatare este in sarcina beneficiarului. 

10.8 Prestatorul mai are si urmatoarele obligatii: 

 sa efectueze diagnosticarea defectiunilor sesizate de achizitor in maxim 12 ore de la primirea sesizarilor ce vor fi 

inregistrate de prestator, iar numarul de inregistrare va fi comunicat achizitorului, in momentul sesizarii. 

 sa depaneze defectiunile diagnosticate pe loc sau in termen de 24 ore (in zilele lucratoare) de la data sesizarii de catre 

achizitor, sau de la punerea la dispozitie a pieselor ce trebuiesc inlocuite.  

   

11. Obligaţiile principale ale achizitorului 

11.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

11.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la primirea facturii, insotite de 

documente justificative.  

11.3 Prezentarea cu date eronate a facturilor spre decontare face să nu curgă termenul de plată, dacă beneficiarul sesizează 

prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original prestatorului, în interiorul termenului de plată. Un 

nou temen de plată va cuge de la prezentarea facturilor de către prestator cu date corecte, potrivit legii și contractului. 

11.4 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. 

Nu se fac plăţi în valută.  

11.5 Achizitorul se obligă să achite direct subcontractantului prețul pentru partea sa din serviciile prestate, numai în măsura 

în care a  fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare și dacă subcontractantul își 

exprimă opțiunea în acest sens.  

11.6 Achizitorul are obligatia să asigure accesul personalului tehnic al prestatorului la instalațiile de climatizare care trebuie 

sa fie supuse operatiunilor de verificare, constatare și remediere defecțiuni.  

11.7. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului informatiile  pe care acesta le cere si pe care le considera 

necesare indeplinirii contractului. 

11.8 In cazul în care prestatorul  nu prestează serviciile prevăzute in prezentul contract, achizitorul este îndreptăţit să 
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angajeze şi să plătească alte persoane care să le presteze. Cheltuielile aferente  acestor servicii vor fi recuperate de către 

achizitor de la prestator ori din sumele cuvenite acestuia. 

11.9 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu în vederea îndeplinirii prevederilor contractuale şi să 

recepţioneze serviciile prestate în termenele convenite.   

11.10 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului fără 

nici o compensație cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire 

pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

prestată până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

12. Sanctiuni si Daune 

12.1.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  care se aplica pe perioada de valabilitate a contractului 

de achizitie publica 

12.1.1. - In cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul 

de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală egala cu nivelul ratei dobânzii 

de referinţa a Băncii Naţionale a României, plus 8 puncte procentuale/an din contravaloarea obligaţiilor neexecutate pentru 

fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 

12.2 Daune care se aplica dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractelor de achizitie publica:  

a) Pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, prestatorul are obligația de a plăti achizitorului cu 

titlu de daune – interese, o sumă în cuantum de 90% din valoarea totală a contractului exprimată la art. 5 din acesta. 

b) În cazul în care prestarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit art.5 se calculează 

proporțional cu nivelul serviciilor neexecuate. Dacă nu se poate stabili proporția neexecutării contractului ori pentru 

executarea totală, dar necorespunzătoare, prestatorul datorează achizitorului daune - interese în cuantum de 80% din 

valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale la acesta. 

c) În cazul în care prestarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, prestatorul datorează achizitorului, cu titlu de 

daune-interese, o sumă în cuantum de 70% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor sale 

adiționale.  

d) În situațiile prevăzute la literele a,b, c din prezentul articol, achizitorul nu este dator să probeze existența și/sau 

întinderea prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevăzute la 

litera a,b și c din prezentul articol se deduce din valoarea contractului.  

 

12.5. Rezilierea și încetarea contractului  

 (1) Încetarea de drept a contractului are loc în momentul expirării termenului prevăzut la art. 6.1. 

 (2) Rezilierea poate interveni numai într-unul dintre următoarele cazuri: 

a) Prestatorul cedează, parţial sau integral, drepturile şi/sau obligaţiile generate de prezentul contract, către un terţ; 

 b) Una dintre părţi intră în procedură de insolvenţă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura 

insolvenţei. Părţile au obligaţia de a notifica celeilalte părţi intervenirea unei astfel de situaţii. În cazul în care una din părţi 

intră în procedura de faliment conform prevederilor din Legea nr. 85/2014, rezilierea  intervine de drept fără nici o altă 

formalitate prealabilă de la data pronunţării hotărârii judecătorului sindic; 

c) Prestatorul declară că nu are capacitatea de a presta serviciile contractate, de la data comunicării acestui fapt sau de la 

data constatării de către achizitor că au trecut mai mult de 15 zile de când prestatorul nu a mai executat cel puţin una din 

obligaţiile contractate; 

d) Prestatorul nu îndeplineşte total sau parţial obligaţiile prevăzute în contract cu plata daunelor-interese în sarcina 

prestatorului; 

 (3)  Contractul poate  înceta și în următoarele situaţii: 

a) prin denunţarea unilaterală din partea autorităţii contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce atingere 

dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea 

nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una dintre 

următoarele situaţii:  

 b) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din 

procedura de atribuire potrivit  art.164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;  

 c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care 

rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

 (4)  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe 

care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa 

măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

(5) În cazul prevăzut la alin.(4) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului –Nu este cazul 

 

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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14. Recepţie şi verificări  

14.1  Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile 

din oferta tehnică şi din caietul de sarcini. 

14.2  Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din 

prezentul contract. 

14.3 Recepția se realizează de către persoanele desemnate de către achizitor, în conformitate cu prevederile legale 

privitoare la tipul de serviciu.  

14.4 Prestatorul se obligă să răspundă pentru viciile ascunse ale serviciilor prestate, după ce au fost recepționate de către 

beneficiar.  

14.5 La finalizarea serviciilor, prestatorul are obligația de a notifica în scris  achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de 

recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.  

14.6 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului  prin corelarea prevederilor acestuia cu 

documentația de execuție și cu reglementările legale în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a 

aproba sau respinge recepția.  

 

15. Modalități de plată  

15.1 Plata serviciilor de catre achizitor, va fi conditionata de primirea Fisei de interventie lunara, corect completate si 

semnate de ambele parti, conform caietul de carcini– Detaliere operatiuni de reparatii si intretinere, corelata cu oferta 

financiara a contractantului, pentru care se vor emite în mod corespunzător facturi, în condițiile legii. 

15.2 Plata serviciilor prestate se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii, conform art.11.2. Nu se fac plăți în 

valută.  

15.3 Plățile parțiale trebuie să fie efectuate, la cererea prestatorului, la valoarea prestațiilor executate conform contractului. 

15.4 Situațiile de plată provizorii se confirmă în termen de maxim 30 zile de la verificarea serviciilor provizorii executate 

conform contractului.  

15.5 Plățile parțiale se efectuează, în intervale lunare. 

15.6 Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată aprobate de către achizitor.  

 

16. Începere, finalizare 

16.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după semnarea contractului de ambele părți. 

16.2 Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la 

data semnării contractului, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului.  

 

17. Perioada de garanție acordată serviciilor   

17.1 Prestatorul acorda garantia serviciilor in perioada de valabilitate a contractului. 

17.2 (1) În perioada de garanție, prestatorul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate serviciile 

de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor 

contractuale.  

(2) Prestatorul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1) pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt 

necesare datorită: 

 i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului ; sau 

ii) neglijenței sau neîndeplinirii de către prestator a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza 

contractului.  

17.3 În cazul în care prestatorul nu prestează serviciile prevăzute la art. 17.(2) alin.(1), achizitorul este îndreptățit să 

angajeze și să plătească alte persoane care să le presteze. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de către 

achizitor de la prestator sau reținute din garanția de bună execuție ori din sumele cuvenite acestuia. 

 

18.Ajustarea preţului contractului 

18.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta financiara, anexă la 

contract. 

18.2 Pretul contractului este ferm pe toată durata contractului și nu se actualizează.  

 

19.Subcontractanţi 

19.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii 

desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  

19.2 (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții 

desemnați.  

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în 

anexe la prezentul contract. 

19.3 (1) Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii 

propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii 

lor în contract, serviciile prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant.  
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 (2) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată 

prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, prestator şi subcontractant sau de achizitor şi 

subcontractant atunci când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea prestarii obligaţiilor asumate de 

subcontractant. 

(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(2) nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a 

contractului de achiziţie publică 

19.4 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care îndeplineşte partea sa din contract. 

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea lor din 

contract. 

19.5 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea 

subcontractantului nu modifică valoarea aferentă serviciilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată 

în cadrul ofertei ca fiind subcontractată și se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului. 

19.6 (1)Subcontractanţii  schimbați au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă 

respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii 

supuse subcontractării. 

(2) Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării 

serviciilor de către noii subcontractanţi. 

19.7 Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 

unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie 

publică. 

 

20. Cesiunea si novatia 
20.1  Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate prin prezentul contract.  

20.2. Prestatorul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina 

părţilor contractante astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Cesiunea se poate efectua doar în condiţiile prevăzute  de 

dispoziţiile Codului Civil.  

20.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile Art. 20.2.  

 

21. Forţa majoră 

21.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2  Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acţionează. 

21.3 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. 

21.4  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. 

 

22. Clauza anticoruptie 

22.1. Prestatorul se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru a evita corupția și mita. În consecință, acesta nu 

va suferi, promite sau acorda și nu va determina un terț să ofere, să promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, 

membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii  sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de valoare sau 

invitații care nu au în principal scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale, vacanțe 

și alte asemenea) angajaților sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate 

în relații strânse similar acestora. 

22.2. În cazul unei încălcări grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral, instantaneu, contractul 

existent fără preaviz și fără intervenția instanțelor judecătoresti, respectiv are dreptul de a sesiza organele competente 

potrivit legii. 

 

23. Soluţionarea litigiilor 

23.1  Achizitorul şi prestatorul 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. 

23.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti din România în a căror rază 

teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ. 

 

 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

25. Comunicări 

25.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

25.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

26. Legea aplicabilă contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România 

 Părţile au înteles să încheie azi  ......................, prezentul contract în 2 (doua)  exemplare, din care 1  exemplar la achizitor 

şi 1 exemplar la prestator.    

                    

           Achizitor,  

MUNICIPIUL ONEŞTI 

Prestator, 

….(se completeaza dupa adjudecare)…… 
 


