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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
nr. din _

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

1. PARTILE CONTRACTANTE
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 sub numarul J29/6/1991, capital social subscris si varsat
28.569.842,40 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala
Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată prin dl. ing. Liviu lIasi - Director General si d-na ec.
Sanda Toader - Director Economic, in calitate de achizitor,
si,

cu sediul in , str. nr._,
telefon . fax cod unic de inregistrare fiscala
RO_____ avand cod IBAN deschis
la , reprezentata prin_______ Director General si
ec. - Director Economic, in calitate de prestator.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie efectuarea, de catre prestator, a serviciilor de

"Mentenanta pentru mijloacele auto de tip Mercedes din flota auto a S.C. CONPET S.A.
Ploiesti", În perioada convenita, in conformitate cu solicitarile achizitorului, cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract si cu legislatia in vigoare in domeniu.

2.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea serviciilor deja
achizionate prin contract, in conditiile legii.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Tariful pentru manopera este de: lei/ora la care se adauga Iei

TVA;
3.2 Tariful pentru tractare este de lei/km la care se adauga Iei TVA.
3.3. La pretul pieselor Prestatorul va oferi un discount de Iei din pretul de lista afisat.
3.4. Tarifele sunt ferme pe toata perioada de derulare a contractului.

3.5 Valoarea estimata a serviciilor prestate pe perioada derularii contractului este de
............. Iei, fara TVA, contravaloarea serviciilor urmand a se plati esalonat, pentru fiecare
serviciu prestat in parte.

3.6. In cazul in care Achizitorul nu va cheltui intreaga suma prevazuta la art. 3.5,
Prestatorul nu va putea emite pretentii financiare pentru suma ramasa necheltuita.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti contractante.
4.2. Prestatorul va presta serviciile prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul contract, in

decurs de 12 luni de la intrarii in vigoare a acestuia.
4.3. Termenul de prestarea serviciului, respectiv de reparatie a unui autovehicului:

maximum 48 de ore de la data transmiterii solicitarii de catre achizitor.

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

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre o
autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
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e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini si in propunerea tehnica;
f) forţa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo.
g) zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art.181-184 din Noul
Cod de procedura civila.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini -Anexa nr.1;
b) propunerea tehnico-economica-Anexa nr.2
c) conventia de lucru HSEQ -Anexa nr.3

7. STANDARDE
7.1. (1) Prestatorul garanteaza ca la data receptiei serviciul va avea calitatile declarate

de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata
de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL Al CONTRACTULUI
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.

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

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul 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 sau in legatura cu prestarea serviciilor; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

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

scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului, si este in cuantum de 10% din valoarea totala, fara TVA, a facturilor acceptate
pentru plata, respectiv de Iei.

(2) Garantia se constituie prin retineri succesive din platile datorate (10 % din valoarea
fara TVA a facturilor acceptate pentru plata).

10.2. La intocmirea facturii, prestatorul va scrie pe factura, in mod distinct, valoarea
garantiei de buna executie, calculata dupa specificatia de la alineatul precedent. De asemenea,
se va mentiona si contul de garantie de buna executie si banca.
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10.3. Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o
banca agreata de ambele parti. In termen de 10 zile de la data semnarii contractului, prestatorul
va prezenta achizitorului scrisoare de confirmare din partea bancii, prin care se comunica codul
IBAN al contului deschis in vederea virarii sumelor retinute drept garantie de buna executie.

Suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel deschis este de 1% din
valoarea estimata a contractului, respectiv suma de Iei.

Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul va alimenta acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului, pana la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie mentionata la art. 10.1.

Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorul.
10.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in

limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia prestatului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

10.5. Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor catre prestator in termen
de 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin contract, respectiv
la expirarea duratei de garantie de 3 luni a ultimelor servicii prestate.

10.6 Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

11. RESPONSABILITATilE PRESTATORUlUI
11.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele

prezentate În propunerea tehnică, anexă la contract, cu profesionalismul si promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat.

11.2 Prestatorul va realiza instruirea personalului propriu pe linia protectiei muncii si PSI.
Prestatorul se obliga sa respecte normele legale privitoare la protectia muncii, informatii in acest
sens putandu-se obtine de la Inspectoratul Teritorial de Munca. Prestatorul se obliga sa
respecte normele legale privitoare la protectia mediului, informatii in acest sens putandu-se
obtine de la Garda Nationala de Mediu.

11.3. Prestatorul se obliga:
(1) sa presteze serviciul in conformitate cu legislatia in vigoare inclusiv normative /

norme / standarde / prescriptii tehnice;
(2) sa utilizeze numai piese, subansamble de schimb originale, noi, agreate de

producatorul mijlocului auto, omologate si certificate RAR, insotite de certificate de calitate si
garantie, atat in cazul reparatiilor solicitate de achizitor cat si pentru reparatiile efectuate pe
baza asigurarilor facultative CASCa.

(3) sa remedieze defectele aparute la mijlocul auto reparat, aflat in perioada de garantie,
in termen de 48 de ore de la anuntarea acestora.

11.4. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul 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 sau in legatura cu serviciile sau echipamentele
achizitionate,

si
b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei

in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

11.5 Prestatorul se obliga sa presteze toata gama de reparatii periodice, accidentale si
capitale corespunzator caietului de sarcini, pentru toate vehiculele cuprinse in Anexa 1 a
prezentului contract.

11.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor În conformitate cu
termenele si cerintele impuse in caietul de sarcini. Totodată este răspunzător atât de siguranţa
tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului.

11.7 Prestatorul se obliga sa asigure piesele de schimb necesare reparatiilor.
Prestatorul se obliga sa utilizeze pentru prestarea serviciilor numai piese, subansamble de
schimb originale, noi, agreate de producătorul autoturismului si omologate, iar perioada de
garanţie va fi corespunzătoare certificatelor de garanţie.
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11.8 Pe timpul cat autoturismele se afla in reparatie, prestatorul va raspunde pentru
orice lipsuri, inlocuiri neautorizate de piese, eventuale accidente suferite in atelier.

11.9. Prestatorul va asigura tractarea vehiculelor ce prezinta defectiuni ce impiedica
deplasarea cu mijlocare proprii a acestora, pana la sediul sau unde va presta serviciile
prevazute in contract. Contravaloarea costurilor privind tractarea va fi in prealabil acceptata de
achizitor.

11.10 Prestatorul va remedia in baza asigurarilor de raspundere civila auto sau pe baza
asigurarilor facultative CASCO toate daunele survenite urmand a recupera sumele ulterior de la
asigurator si fara a conditiona ridicarea autovehicolului de indeplinirea formalitatilor cu
asiguratorul.

11.11 Orice reparatie se efectueaza numai dupa acceptarea scrisa de catre achizitor a
NOTEI DE CONSTATARE intocmita de prestator. Daca achizitorul accepta nota de constatare,
atunci acesta emite catre prestator o comanda scrisa in vederea prestarii serviciilor.

11.12 Cu ocazia efectuarii de reparatii, sau la solicitarea achizitorului, prestatorul
constata si starea generala a celorlalte componente si/sau subansamble, iar in cazul constatarii
unor deficiente ce ar putea sa apara in perioada urmatoare, va informa in scris achizitorul in
maxim 24 ore de la efectuarea constatarilor in vederea planificarii serviciilor.

11.13 Prestatorul se obliga sa efectueze constatarea unei defecţiuni si transmiterea
Notei de Constatare in maxim de 24 de ore. Interventiile vor fi programate in maxim 48 ore de la
data emiterii Comenzii scrise de catre achizitor, urmand ca remedierea defectiunilor sa se
execute in termenul final de reparatie, care nu poate fi mai mare de 2 zile, in functie de
complexitatea lucrarii, in conditiile in care PRESTATORUL dispune de toate piesele de schimb
necesare reparatiei. In cazul in care piesele nu sunt in stoc va comunica ACHIZITORULUI, in
24 de ore de la efectuarea constatarilor, perioada in care se va efectua reparatia si costul
acesteia, perioada care nu va depasi 2 zile.

11.14. Prestatorul va asigura cursuri de formare tehnica (reparatii si intretinere) pentru 6
angajati ai atelierului service autovehicule din cadrul S.C. CONPET S.A.

12. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
12.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate În termenul convenit de

comun acord.
12.2 Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator În termenul convenit de la

emiterea facturii de către acesta.
12.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau

informaţii pe care acesta le-a cerut În propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare
pentru Îndeplinirea contractului.

12.4 Achizitorul este obligat să sesizeze prestatorul, imediat ce constată funcţionarea
necorespunzătoare a unuia din autovehiculele a carui reparare face obiectul prezentului
contract, să comunice dispecerului tipul si numarul de inmatriculare al acestuia precum si
descrierea manifestarilor anormale care determina transmiterea sesizarii. Sesizările se fac În
scris la fax .

13. RECEPTIE SI VERIFICARI
13.1 Efectuarea prestatiei in conditiile stabilite prin prezentul contract de prestari servicii

va fi confirmata de reprezentatii desemnati ai Achizitorului printr-un proces verbal de receptie.
Incheierea procesului verbal conditioneaza plata prestatiilor.

13.2 Receptia se va efectua la finalizarea serviciilor prin probe si documente tehnice
eliberate, de catre personal desemnat din partea achizitorului si prestatorului.

13.3 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. Receptia va fi
finalizata prin proces verbal de receptie de reprezentanti ai ambelor parti contractuale.

13.4 Verificările vor fi efectuate În conformitate cu prevederile din prezentul contract.

14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciului in termenele stabilte de

prin prezentul contract.
14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a

acestora, trebuie finalizata in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la
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acceptarii de catre achizitor a NOTEI DE CONSTATARE, respectiv de la data emiterii comenzii
scrise de catre achizitor catre prestator.

(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 prestatorului, indreptatesc pe acesta sa solicite prelungirea perioadei de
executie sau a oricarei faze a acestora,

partile vor revizui, de comun acord, perioada de executie si vor semna un act aditional.
14.3. Cu exceptia prevederilor c1auzei 20 si in afara cazului in care achizitorul este de

acord cu o prelungire conform clauzei 14.2 (2), o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor c1auzei 18.

15. MODALITATI DE PLATA
15.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, Cod Fiscal, pe baza

documentelor justificative prezentate de prestator si acceptate de achizitor, documente care sa
ateste ca prestarea serviciilor s-a efectuat in conditii tehnice de calitate si pe baza procesului
verbal de receptie.

15.2 Termenul de plată: 30 de zile de la Înregistrarea facturii la Achizitor.
15.3. Pentru eventualele reparatii suplimentare, in baza procesului verbal de constatare

incheiat intre parti, acestea vor incheia act aditional, la aceleasi preturi unitare din oferta.
Materialele suplimentare puse in opera se vor justifica cu facturi de achizitie.

16. ASIGURARI
16.1. Achizitorul 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 achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

17. GARANTIA SERVICIILOR
17.1. (1) Perioada de garanţie de 3 luni pentru prestarea serviciilor de mentenanta,

decurge de la data recepţiei si punerii in functiune, fara obiectiuni din partea achizitorului.
(2) Garantia pieselor de schimb si materialelor puse in opera va fi de minimum 12 luni.
(3) Tratarea defectelor in termen de garantie se va face conform normelor in vigoare, in

cadrul unei comisii constituite din reprezentantii achizitorului si prestatorului.
17.2. (1) În perioada de garanţie prestatorul are obligaţia, În urma dispoziţiei date de

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror
cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Prestatorul are obligaţia de a efectua toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe
cheltuială proprie, În cazul În care ele sunt necesare ca urmare a:

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

b) neglijenţei sau neÎndeplinirii de către prestator a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care Îi revin În baza contractului.

(3) În cazul În care defecţiunile nu s-au produs din vina prestatorului, serviciile fiind
efectuate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi
plătit ca lucrări suplimentare.

17.3. În cazul În care prestatorul nu execută lucrarile prevăzute la clauza 17.2 alin. (1),
achizitorul este Îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la prestator sau
reţinut.e din sumele cuvenite acestuia.

18. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
18.1. În cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele

prevazute la art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate, achizitorul va calcula penalităţi În
cuantum de 0,5 %/zi din valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator, incepand
cu prima zi de intarziere. Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor datorate.

Pagina 7 din 9



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

18.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadelor prevazute la clauza 15.2, acesta are obligatia de a plati penalitati in
cuantum de 0,5 %/zi din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima
zi de la scadenta.

19. REZILEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
19.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre

părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii şi de a pretinde
plata de daune-interese.

(2) Daca in perioada de derularea a contractului:
prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din
servicii fara acceptul achizitorului;
autorizatii le prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului;

achizitorul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, prestatorul

nu-si remediaza aceste aspecte, achizitorul poate, printr-o a doua Înştiinţare emisă În termen de
21 de zile, sa considere contractul desfiintat de plin drept (pact comisoriu de grad III) si să
rezilieze contractul.

19.2. (1) Achizitorul Îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari
servicii, 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.

19.3. La rezilierea contractului conform art. 19.1(2) achizitorul are dreptul de a pretinde
daune - interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii.
Suma neta cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de
reziliere a contractului.

19.4. În cazul prevăzut la clauza 19.2 (1) prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denunţării unilaterale
a contractului

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

20. FORTA MAJORA
20.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate

prin prezentul contract, pe toată perioada În care acţionează aceasta.
20.2. 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.
20.3. 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 Iimitării consecinţelor.

20.4. 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.

21. SOLUTIONAREA LITIGII LOR
21.1. Partile vor face 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.

21.2. Dacă după 15 zile de la Începerea acestor tratative partile nu reuşesc să rezolve În
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti competente material de la sediul achizitorului.

22. CESIUNEA SI SUBCONTRACTATEA
22.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau parţial prezentul contract.
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22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in
propunerea tehnico-economica sau numai dupa obtinerea acordului scris din partea
achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului.

(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de achizitor 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 de a prezenta la data semnarii prezentului contract toate
contractele Încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi
contractele Încheiate cu aceştia se constituie În anexe la contract.

22.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul În care
Îndeplineşte contractul.

23 COMUNICARI
23.1. (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.
23.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail,

cu condiţia confirmării În scris a primirii comunicării.

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

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

partile contracte.
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 sau ulterioara incheierii lui.

ACHIZITOR PRESTATOR
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