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CONTRACT



CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA - CD din _

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr.
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr.

În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti, s-a
Încheiat prezentul contract de servicii, prin aplicarea procedurii de licitatie,

intre

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud.

Prahova, telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020,
inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub numarul J29/6/1991, cod
IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti,
reprezentată legal prin dl. ing. lIasi Liviu - Director General si d-na ec. Sanda Toader - Director
Economic, in calitate de BENEFICIAR

si

1.2. SC SRL cu sediul În , str , nr , ,
telefon cod de Înregistrare fiscala , Înregistrată la Registrul Comerţului
de pe lângă Tribunalul , sub numărul........................... având cod IBAN
........................................ deschis la reprezentata legal prin În
calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă ca În conformitate cu condiţiile prevăzute În caietul de sarcini să

presteze Servicii pentru:
2.1.1. Întocmirea documentaţiilor de examinare Ex În vederea atestării/reatestării şi

obţinerea certificatului de conformitate in situ a echipamentelor electrotehnice aflate În medii
potenţial explozive.

2.1.2. Întocmirea documentaţiei şi obţinerea Raportului privind protecţia la explozie.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de Iei, la care se adauga TVA, pentru indeplinirea

integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract. Valoarea
contractului este ferma, pe toata durata de executie a acestuia.

3.2. Pretul este detaliat astfel: pretul pentru intocmirea documentatiei EX este de Iei
fara TVA/locatie; pretul pentru certificarea EX este de Iei fara TVA/locatie; pretul pentru
intocmire documentatie Raport privind protecţia la explozie este de Iei fara TVA/locatie;
pretul pentru obtinerea Raportului privind protecţia la explozie este de Iei fara
TVA/locatie.

3.3. Preturile prevazute la art.3.2. sunt ferme pe intreaga perioada de derulare a contractului.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. (1) Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi

contractante.
(2) Prestatorul se obligă ca În decurs de 8 luni de la data semnării contractului - aşa cum

este prevăzut În graficul de execuţie - anexa nr. 1 - să Întocmească:
- documentaţia de examinare Ex În vederea atestării/reatestării şi să obţină "Certificatul de

conformitate in situ a echipamentelor electrotehnice aflate În medii potenţial explozive"
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- documentaţia pentru obţinerea Raportului privind protecţia la explzie şi să obţină "Raportul
privind protecţia la explozie".

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) beneficiar si prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract;
c) valoarea contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin
contract;

d) amplasamentul lucrării, santier - înseamnă locurile puse la dispoziţie de către beneficiar
unde urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca
fiind părţi componente ale Şantierului;

e) utilajele prestatorului - înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte
lucruri necesare execuţiei lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

f) materiale - înseamnă produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau
fac parte din lucrările permanente.

g) echipamente - înseamnă maşinile şi aparatele utilizate de catre prestator la executia
lucrarilor;

h) 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;

i) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din
Legea nr. 134/2010 privind Cod de procedura civila.

j) C.T.E. - Consiliul Tehnic Economic al SC Conpet SA

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Grafic fizic si valoric de executie detaliat - Anexa nr. 1;
b) Propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;
c) Caietul de sarcini - Anexa nr. 3;
d) Dovada constituirii garantiei de buna executie - Anexa nr. 4;
e) Conventia HSEQ - Anexa nr. 5;
f) Declaratie privind incadrarea in categoria IMM-urilor - Anexa nr. 6, daca este cazul;
g) Contract de asociere - Anexa nr. 7, daca este cazul.

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Executarea contractului începe la data semnarii contractului de catre ambele parti.

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara

acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de

derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
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(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se
va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

8.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:

a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea clauzelor contractule.

9.2. Orice rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici,
calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, copiate ori
elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea
contractului de prestari servicii, vor devenii proprietatea exclusive a Beneficiarului. Dupa incetara
contractului de prestari servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente si date
Beneficiarului. Prestatorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza in
scopuri care nu au legatura cu contractul se Servicii fara acordul scris prealabil al Beneficiarului.

9.3. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la
aceste servicii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de Beneficiar, fara
acordul scris prealabil al acestuia.

9.4. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea
exclusiva Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori tranfera asa cum va considera
de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuala sau industriala.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
10.1. - (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in

scopul asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului.

(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie de buna executie
emisa in favoarea beneficiarului, de o societate bancara. Scrisoarea de garantie pentru buna
executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea totală fără TVA a
contractului, respectiv in cuantum de Iei, sau (5% intrucat prestatorul are calitatea de
IMM, conform Legii nr. 346/2004). In cazul in care apar lucrari suplimentare si valoarea contractului
se modifica, prestatorul are obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie
de valoarea totala a contractului si sa prezinte beneficiarului o noua scrisoare de garantie, in
termen de maximum 5 zile de la data aprobarii noii valori a contractului.

(3) Scrisoarea de garantie se va prezenta de catre prestator beneficiarului, in original, in
termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 12 luni de la
data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga prestatorul la extinderea
valabilitatii scrisorii de garantie de buna executie, cu minimum 6 luni de la data expirarii scrisorii de
garantie prezentat initial.

(4) Din Scrisoarea de garantie bancara de buna executie trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca
societatea bancara va plati autoritatii contractante, suma solicitata, la prima si simpla cerere a
beneficiarului S.C. CONPET S.A. Ploiesti.
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10.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste silsau isi indeplineste in mod
necorespunzator obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei
de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului, precizand
obligatiile care nu au fost respectate.

10.3. Garantia de buna executie aferenta achiziţiei, se va restitui de catre beneficiar
prestatorului, În termen de 14 zile de la data data predării ultimelor documente (Certificate de
conformitate in situ a echipamentelor electromecanice aflate În medii potenţial explozive şi Rapoarte
privind protecţia la explozie), daca beneficiarul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea
sa tehnica si la termenele convenite.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
graficul de executie convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de presta re utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.3. Prestatorul se obliga sa indeplineasca obiectul contractului, astfel cum este definit la
art. 2, in termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract. Proiectantul are obligatia refacerii
documentatiei in conformitate cu cerintele INSEMEX rezultate, fara costuri suplimentare pentru
achizitor. În cazul În care se repetă neavizarea din motive neimputabile prestatorului, acesta va fi
exonerat de răspundere şi i se vor achita drepturile cuvenite.

11.4. Prestatorul garanteaza calitatea documentatiilor executate, În conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare, referitoare la conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

12. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
12.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului informatii pe care

prestatorul le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea
contractului.

12.2. Achizitorul se obliga:
a) să primeasca documentatiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat in acesta;
b) să plateasca pretul lucrarilor la scadenta.

13. RECEPTIE SI VERIFICARI
13.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
13.2. Eventualele neconformitati cu prevederile din propunerea tehnica si caietul de sarcini

vor fi aduse la cunostinta, in scris, prestatorului; in cazul in care aceste neconformitati nu sunt
rezolvate pana la scadenta, respectiv in termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract, pentru
perioada de intarziere se vor percepe penalitati pana la data rezolvarii acestora, conform
prevederilor art. 16.1. Rezolvarea neconformitatilor se va consemna printr-un proces verbal care va
specifica perioada de penalizare.

13.3. Proiectul (documentatia scrisa si desenata) ce face obiectul prezentului contract se va
intocmi in 2 (două) exemplare format hartie şi 2 (două) exemplare format soft CD-ROM (docl xlsl
dwg) pentru fiecare locaţie În parte.

l
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,---------- .._-------------- ------------------------------------

14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea

contractului. La semnarea contractului, prestatorul are obligatia de a prezenta beneficiarului graficul
de executie de detaliu, alcătuit În ordinea tehnologică de prestare a serviciilor prevazute in contract.
In cazul În care, după opinia beneficiarului, pe parcurs, prestarea serviciilor nu concordă cu graficul
general de execuţie, la cererea beneficiarului, prestatorul va prezenta un grafic revizuit, În vederea
terminării serviciilor la data prevăzută În contract.

(2) Datele stabilite la art. 4 sunt datele de referinta pentru termenele din contract, respectiv,
executie proiect.

14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora
prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in graficul de executie trebuie finalizata in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare
a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare
si vor semna un act aditional.

14.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta etapele de
proiectare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea datei
etapelor de proiectare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

14.4. In cazul neavizarii de catre institutiile care emit Certificatele de conformitate in situ a
echipamentelor electromecanice aflate În medii potenţial explzive şi Rapoartele privind protecţia la
explzie, prestatorul are obligatia refacerii proiectului in conformitate cu cerintele rezultate, fara
costuri suplimentare din partea beneficiarului.

14.5. Cu exceptia prevederilor clauzei 19 si in afara cazului in care beneficiarul este de
acord cu o prelungire conform c1auzei 14.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor clauzei 17.1.

15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. (1) Achizitorul va efectua plata la finalizarea lucrărilor pentru fiecare locaţie În parte,

după predarea tuturor documentaţii lor solicitate şi obţinerea "Certificatului de conformitate in situ a
echipamentelor electromecanice aflate În medii potenţial explozive" şi a "Raportului privind protecţia
la explozie". Termenul scadent al platilor este: 30 de zile de la data inregistrarii facturii la achizitor.

(2) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), din Legea nr. 571/2003, Cod
Fiscal.

(3) Factura se va transmite la beneficiar după prezentarea "Certificatului de conformitate in
situ a echipamentelor electromecanice aflate În medii potenţial explozive" şi a "Raportului privind
protecţia la explozie" pentru fiecare locaţie În parte.

16. PENALlTĂŢI, DAUNE-INTERESE
16.1. În cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele prevazute la

art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate, beneficiarul va calcula penalităţi În cuantum de 0,5
%/zi din valoarea lucrarilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare, incepand cu prima zi de
intarziere. Penalităţile nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate. Neconformitatile se vor consemna
printr-o notificare in care se va specifica perioada de penalizare, preturile din oferta financiara si va
fi semnata de catre serviciul solicitant al beneficiarului.

16.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita În termen de 3
(trei) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va emite
factură către prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

16.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadelor prevazute la art. 15.1, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum de
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0,5 %/zi din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la
scadenta.

16.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre beneficiar. Beneficiarul are
obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin art. 11 si art. 12 din contract de catre una

dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata
de daune-interese.

(2) Dacă in perioada de derulare a contractului, prestatorul:
a) nu a prezentat in termen garantia bancara de buna executie, in conditiile prevazute in

prezentul contract;
b) a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

contract fara acceptul beneficiarului;
c) depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4;
d) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
e) autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului,

beneficiarul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către beneficiar, prestatorul nu

ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul poate, printr-o a doua
înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, sa rezilieze contractul si să pretinda plata de daune
interese.

17.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult
10 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public.

17.3. La rezilierea contractului conform art. 17.1. (2), beneficiarul are dreptul de a pretinde
daune-interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii.
Suma neta de plata va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de
reziliere a contractului.

17.4. In cazul prevazut la art. 17.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

17.5. Contractul poate inceta si prin ajungere la termen sau prin acordul partilor, declararea
falimentului sau insolventa a prestatorului.

18. FORTA MAJORA
18.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
18.2. 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.
18.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în
vederea limitării consecinţelor.

18.4. 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 plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. ASIGURARI
19.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii

plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de prestator, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora
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20. SOLUŢIONAREA LITIGII LOR
20.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de
catre reprezentantii lor.

20.2. In,cazul in care nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila, partile se
vor adresa instantelor de judecata, competente material de la sediul Beneficiarului.

21. COMUNICARI
21.1. (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.
(3) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
21.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia

confirmării de primire a comunicării.

22. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
22.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

sa tehnica.
(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de Beneficiar pentru orice neconformitate aparuta

in executia lucrarii si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice pretentie ridicata
de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

22.3. (1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul
cu Beneficiarul.

(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi
notificată Beneficiarului.

23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

24.CLAUZE FINALE
24.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.
24.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul

sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si
ulterioara incheierii lui.
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24.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in 2 (doua) exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Contract de servicii documentatii examinare EX Page 8


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

