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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE PROIECTARE

nr. din _

PĂRTILE CONTRACTANTE

1.1. CONPET S.A., cu sediul În Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, telefon
0244/401360, fax 0244/402304, cod de Înregistrare fiscală RO 1350020, Înregistrată la Registrul Comerţului
de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001,
deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Ploieşti, reprezentată legal prin dl. ing. Liviu lIaşi -
Director General şi d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, În calitate de ACHIZITOR
şi

S.C. , cu sediul În , str. _
nr. , jud. , telefon , fax cod de Înregistrare fiscală
RO , Înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul , având cod
IBAN deschis la reprezentată prin
_______ - Director şi - Director Economic, În calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul se obligă să elaboreze documentaţia tehnico-economică (fazele PT+CS+DDE +
mapă planuri + volum economic - deviz estimativ) pentru execuţia proiectării lucrărilor de reabilitare
a Rampei de Încărcare ţiţei Independenţa, Jud. Galaţi, descrise la prezentul articol, În perioadele
convenite, În conformitate cu propunerea tehnico-financiară, cu Caietul de sarcini şi cu obligaţiile asumate
prin prezentul contract.

2.2. Pentru realizarea obiectului contractului, Prestatorul se obligă să presteze serviciile de
proiectare În următoarele etape:

2.2.1 Etapa 1: Proiectantul va asigura Întocmirea documentaţiei tehnico - economice pentru
executarea lucrării propuse, În condiţiile respectării legislaţiei În vigoare privind: calitatea În construcţii,
protecţia mediului etc. În următorul conţinut minimal: Memoriu Tehnic, Caiet de Sarcini, Detalii de Execuţie,
Mapă planuri, Volum economic - Deviz Estimativ, În număr de 5 exemplare format hârtie şi 1 exemplar
format soft CDIDVD - ROM (doc/xls/dwg);

Pentru Îndeplinirea etapei 1, Prestatorul va respecta următoarele condiţii:
a) elaborarea Programului de control al calităţii lucrărilor În vederea avizării acestuia de către

Inspectoratul Teritorial in Construcţii, susţinerea şi obţinerea vizei ISC;
b) graficul de execuţie a lucrărilor va fi prezentat detaliat, ţinând cont de programul de control pe

faze de execuţie;
c) lucrările de topografie vor fi prezentate şi În format digital, În coordonate STERE0'70

georeferenţiat şi vor trebui să conţină şi coordonata Z din teren.

Etapa I se Încheie cu avizarea favorabilă a documentaţiei tehnico-economice de către CTE CONPET.

2.2.2 Etapa a II-a: Proiectantul va Întocmi documentaţia necesară şi va obţine În numele Conpet:
a. Certificatul de urbanism;
b. Aviz de amplasare ENEL;
c. Aviz/acord de mediu;
d. Dovada OAR (Ordinul Arhitecţilor din România);
e. Aviz OCPI (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară);
f. Acordul Inspectoratului Teritorial În Construcţii;
g. Orice alt aviz specificat prin Certificatul de Urbanism.
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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) termene - Termenele se vor socoti conform art 181-184 CPC.
Cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare.

Cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul,
nici ziua in care acesta se implineste.

Cand termenul se socoteste pe saptamani(luni sau ani) el se implineste in ziua
corespunzatoare din ultima saptamana, ori din luna sau din ultimul an.Daca ultima luna, nu are
zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima
zi a acestei luni.

Cand ultima zi, a unui termen cade intr-o zi nelucratoare,termenul se prelungeste pana in
prima zi lucratoare care urmeaza.

Termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani, se implinesc la ora 24 a
ultimei zile in care se poate implini actul..

h) C.T.E. - Consiliul Tehnic Economic al Conpet S.A.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1
b) Propunerea economică - Anexa nr. 2;
c) Grafic fizic si valoric de executie detaliat - Anexa nr. 3
d) Document justificativ privind c~nstituirea garanţiei de bună execuţie - Anexa nr. 4;
e) Declaraţie privind Încadrarea firmei În categoria IMM - anexa nr. 5, dacă este cazul;
f) Convenţia privind securitatea şi sănătatea În muncă - situaţii de urgenţă, protecţia mediului

- Anexa nr. 6.

7.. EXECUTAREA CONTRACTULUI

7.1 - Executarea contractului Începe la data semnării contractului de către ambele părţi. \

8. CONFIDENŢIALITATE

8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, În afara acelor
persoane implicate În Îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces În perioada de derulare a
contractului, În alt scop decât acela de a-şi Îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate În Îndeplinirea contractului se va face
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare În vederea Îndeplinirii contractului.

8.2. O parte contractanta va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii referitoare
la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluita după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru
asemenea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată În mod legal să dezvăluie informaţia.

33



9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule,
baze de date, software şi Înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către
Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat În executarea Contractului de servicii vor deveni
proprietatea exclusivă a Achizitorului, dacă nu se prevede altfel. După Încetarea Contractului de servicii,
Prestatorul va remite toate aceste documente şi date Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor
documente ori date şi nu le va utiliza În scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul
scris prealabil al Achizitorului.

9.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile de Proiectare, nu va face referire la
aceste servicii În cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nici o informaţie furnizată de
Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

9.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală
ori industrială, dobândite În executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care
le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică
ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor În care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectualăe ori industrială

9.4. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul Împotriva oricăror:
a) 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 ori În legătura cu execuţia lucrărilor sau Încorporate În acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli aferente, de orice natură, cu excepţia situaţiei În care o
astfel de Încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1. - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către prestator În scopul
asigurării beneficiarului de Îndeplinirea cantitativă, calitativă şi in perioada convenită a contractului.

(2) Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară emisă de către o
bancă agreată de ambele părţi, În favoarea beneficiarului, În condiţiile prevăzute la art. 10.3. Scrisoarea
de garanţie bancară de bună execuţie este În cuantum de 10% din valoarea totală, fără TVA a contractului,
respectiv, În cuantum de lei. (sau În cazul În care valoarea contractului se modifică,
prestatorul are obligaţia de a actualiza cuantumul garanţiei de bună execuţie În funcţie de valoarea totală ata contractului).

(3) Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie se va prezenta de către prestator
beneficiarului, În original, În termen de 10 zile de la data semnării contractului şi va avea o valabilitate de
cel puţin 48 de luni de la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevăzut obligă prestatorul la
extinderea valabilităţii scrisorii de garanţie bancară, cu minimum 6 luni de la data expirării scrisorii de
garanţie prezentate iniţial.

(4) Beneficiarul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a
prezentat Scrisoarea de garanţie de bună execuţie, emisă conform prevederilor prezentului capitol.

10.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, În limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu Îşi Îndeplineşte şi/sau Îşi Îndeplineşte În mod necorespunzător
obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia Prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate.

10.3. În termen de 10 zile de la data avizării favorabile În CTE CONPET, a documentaţiei tehnico-
economice elaborate În baza prezentului contract, valoarea scrisorii de garanţie bancară de buna execuţie
se va diminua la valoarea ce reprezintă un procent de 10% din valoarea totală a proiectului tehnic şi
detaliilor de execuţie elaborate de prestator.

10.4. Garanţia de bună execuţie se restituie de către beneficiar, prestatorului, astfel:
a) Valoarea scrisorii de garanţie bancară de buna execuţie prezentată iniţial se va diminua automat,

dacă beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, În termen de 10 zile de la avizarea
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2.2.3 Etapa a III-a: Întocmire documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si obtinerea
acesteia În numele Conpet. ' , , , ,

3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1. Valoarea totală contractului este de lei, la care se adaugă TVA, pentru
Îndeplinirea integrală a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract.

Valoarea contractului va fi exprimată În lei. Preţurile unitare din ofertă sunt ferme pe toată durata
de execuţie a acestuia.

3.2. Conform prevederilor Legii nr. 571/2003, CONPET SA este scutită de plata taxelor privind
emiterea Certificatului de Urbanism şi a Autorizaţiei de Construire. În cazul În care se solicită taxe pentru
obţinerea avize lor şi acordurilor aferente autorizării execuţiei lucrărilor, acestea se vor achita de către
Achizitor În baza documentelor justificative puse la dispoziţie de către executant, acesta făcând plaţile
privind taxele de emitere avize În numele CONPET SA.

4. TERMENELE CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra În vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante.

4.2. (1) Prestatorul se obligă să elaboreze documentaţia tehnico-economică (fazele PT + CS +
DDE + mapa planuri + volum economic-deviz estimativ) pentru Reabilitare Rampa Independenţa jud.
Galaţi, aşa cum este prevăzut În graficul de execuţie - Anexa nr.1, În decurs de de zile de la
data intrării În vigoare a prezentului contract.

(2) Termenul de prestare total menţionat la alin. (1) este etapizat astfel:

a) Proiectare Etapa 1:Prestatorul se obligă să Întocmească documentaţia tehnico - economică
pentru executarea lucrării propuse, În termen de zile de la intrarea În vigoare a
contractului, (data semnării acestuia) În condiţiile respectării legislaţiei În vigoare privind: calitatea În
construcţii, protecţia mediului, distanţe minime de siguranţă, fonduri funciare, agricole, forestiere etc. În
următorul conţinut: Proiect Tehnic (PT), Caiet de Sarcini (CS), Cantităţi de lucrări pe fiecare obiect În parte,
Documentaţie Detalii de Execuţie (ODE), Mapă Planuri, Volum economic - Deviz estimativ, În 6 exemplare:
5 format hârtie şi 1 exemplar format soft CD-ROM (doc/xls/ wg).

a b) Proiectare Etapele a II-a şi a III-a: Prestatorul se obliga sa realizeze etapele a II-a şi a III-a
• ale contractului, astfel cum sunt definite la art. 2.2. al prezentului contract, În termen de _

de zile de la Încheierea etapei 1, respectiv de la avizarea favorabilă a documentaţiei tehnica-economice
de către CTE Conpet.

4.3. Data predării Autorizaţiei de Construire de către Prestator, Achizitorului, reprezintă data când
se consideră ca s-a Împlinit termenul final de execuţie, În raport cu care se vor calcula sau nu penalităţi de
Întârziere, potrivit prevederilor c1auzei 16.1. a prezentului contract.

5. DEFINIŢII

5.1. 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) valoarea contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor În baza contractului, pentru

Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute În propunerea

tehnică;
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favorabilă În CTE CONPET a documentaţiei tehnica-economice elaborate În baza prezentului contract,
până la valoarea reprezentând 10% din valoarea totală a proiectului tehnic si detaliilor de executie.

b) Scrisoare de garanţie bancară de buna execuţie, diminuată, aferentă proiectului tehnic şi
detaliilor de execuţie, se va restitui de către beneficiar prestatorului, În termen de 14 zile de la data
Încheierii, fără obiecţiuni, a Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate În baza
proiectului care face obiectul prezentului contract, data la care prestatorul preda Documentaţia As Built
Beneficiarului (elaborata de către prestator În situatia În care lucrările real executate diferă fată de solutia
iniţială dată În proiect), dacă beneficiarul nu a ridicat pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, iar ris~ul
pentru vicii ascunse este minim.

11. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

11.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa documentaţiile şi lucrările menţionate la art. 2 al
prezentului contract precum şi de a remedia viciile acestora, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, În
concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Graficul de execuţie a lucrărilor va fi prezentat detaliat, ţinând cont de programul de control pe
faze de execuţie;

(3) 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 prevăzuta În contract sau se poate
deduce În mod rezonabil din contract.

(4) Volumul "Cantităţi de lucrări" va cuprinde şi antemăsurători detaliate;
(5) Proiectul va fi vizat de verificator de proiect atestat MLPA T / MEC, după caz, conform legislaţiei

În vigoare;
(6) Prestatorul va asigura asistenţă tehnică Achizitorului pe toata durata contractului;
(7) Prestatorul va susţine avizarea documentaţiei tehnica-economice În CTE CONPET;
(8) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile, de a asigura resursele umane, materiale,

instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de şi pentru
contract, În măsura În care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta În contract sau se poate deduce
În mod rezonabil din contract.

(9) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru proiectul prezentat, elaborat potrivit prevederilor
prezentului contract, fiind necesară conformitatea cu scopurile definite În contract, aferente Etapelor 1, II. şi
III. De asemenea, Prestatorul va fi responsabil pentru Încălcarea, la elaborarea proiectelor, a oricărui brevet
sau drept de autor. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

(10) Prestatorul se obligă să Îndeplinească obiectul contractului, astfel cum este definit la art. 2, În
termenele prevăzute la art. 4 al prezentului contract. În cazul neavizării de către Achizitor sau de instituţiile
care emit avizele solicitate prin Certificat de urbanism, Prestatorul are obligaţia refacerii proiectului În
conformitate cu cerinţele rezultate, fără costuri suplimentare pentru Achizitor şi În termenul stabilit de
Achizitor.

(11) În cazul În care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, se constată o eroare În poziţia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Prestatorul se obligă să rectifice eroarea constatată
pe cheltuiala sa, În termen de 5 (cinci) zile de la sesizare.

(12) Ori de câte ori Achizitorul Îi solicită, Prestatorul va multiplica, contra cost, documentaţiile care
fac obiectul prezentului contract.

(13) Prestatorul garantează calitatea documentaţiilor executate.
(14) Prestatorul răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele legale În

funcţie de categoria de importanţă a lucrării şi calitatea serviciilor executate, În ansamblu.
(15) La semnarea contractului, Prestatorul are obligaţia de a Încheia convenţia privind securitatea

şi sănătatea În muncă - situaţii de urgenţă, protecţia mediului, cu Achizitorul.

11.2. În cazul În care lucrările real executate În teren diferă faţă de soluţia iniţială dată În proiectul
elaborat În baza prezentului contract, Prestatorul are obligaţia să elaboreze ăi să predea Achizitorului În
termen de 14 zile de la data Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, documentaţia As Bulit,
elaborată conform lucrărilor real executate În teren.

35



12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI

12.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Prestatorului informaţiile pe care Prestatorulle-
a cerut În propunerea tehnică şi pe care Achizitorul deţine şi le consideră necesare pentru Îndeplinirea
contractului.

12.2. Achizitorul se obligă:

a) să primească documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat În acesta;
b) sa nu folosească documentaţia care face obiectul prezentului contract, pentru alte lucrări;
c) sa plătească preţul prestării serviciului la scadenţă;
d) sa supună spre avizare documentaţia În CTE CONPET.

13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

13.1. 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.

13.2. Documentaţiile corespunzătoare etapei I vor fi Întocmite Într-un număr de 5 exemplare format
•• hârtie şi un exemplar 1 format soft CD - ROM (doc/xls/dwg).
• Documentaţiile corespunzătoare etapelor II-IV vor fi Întocmite Într-un număr suficient de exemplare

pentru susţinerea diverselor cerinţe, dar minim două.
Prestatorul se obligă să Întocmească şi să predea beneficiarului, În termen de 14 zile de la data

semnării Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate În baza proiectului elaborat În
baza prezentului contract, documentaţia "AS BUILŢ" cât şi, dacă este cazul, a DT elaborată conform Legii
50/1991, În condiţiile modificărilor de temă survenite, pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construcţie.
Conform prevederilor Legii nr. 571/2003, SC CONPET SA este scutită de la plata taxelor privind emiterea
Certificatului de urbanism şi a Autorizaţiei de Construire.

14. ÎNCEPERE, FINALlZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a Începe prestarea serviciilor la data semnării contractului.
(2) Datele stabilite la art. 4 sunt date contractuale pentru termenele din contract, la care se va adăuga

perioada de timp dintre predarea proiectului si avizarea favorabilă a acestuia În CTE.
(3) În situaţia În care după depuner~ se constată ca proiectul necesită revizii sau completări de

documentaţii, anterior supunerii avizării În CTE CONPET, perioada cuprinsa intre data depunerii proiectului
la Achizitor şi data reviziei sau completării nu se adaugă la termenul contractual.

(4) Perioada de timp dintre predarea proiectului si avizarea favorabila a acestuia În CTE se va
adăuga la termenul total de execuţie prevăzut la art. 4.1. ~umai În cazul avizării favorabile a proiectului. În
cazul În care CTE constată că sunt necesare modificări ale proiectului, durata necesară revizuirii acestuia
nu va fi adăugată la durata de timp alocată proiectării prin contract.

(5) Întârzierile datorate neobţinerii În termen a avizelor şi a autorizaţiei, justificate prin documente
prezentate (adrese, răspunsuri ale autorităţilor), din cauze neimputabile Prestatorului, se vor adăuga la
termenul de execuţie total numai după avizarea favorabilă a lor de către organele competente.

14.2. (1) Serviciile prestate În baza contractului trebuie finalizate În termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data Începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul În care:
a) orice motive de Întârziere ce nu se datorează Prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin Încălcarea contractului

de către Prestator, Îndreptăţesc Prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act
adiţional.

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ - FACTURARE

15.1. (1) Achizitorul va efectua plata după avizarea favorabilă a documentaţiilor de către CTE CONPET,
astfel:
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- 30% din valoarea totală a serviciilor de proiectare, după avizarea favorabilă, În CTE CONPET, a
documentaţii lor elaborate;

- 60% din valoarea totală a serviciilor de proiectare, după obţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi
autorizaţiilor necesare şi predarea acestora Achizitorului.

-10% după realizarea lucrărilor proiectate şi Întocmirea documentaţiei "As built".
(2) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), din Codul Fiscal. Pe factura pentru

documentaţia tehnico-economică, Prestatorul va detalia preturile fiecărei părţi a documentaţiei avizate (preţ
PT, preţ CS, preţ DDE etc.), conform Anexei la Formularul de ofertă. Termenul scadent al plăţilor este: 30
de zile de la data Înregistrării facturii la Achizitor.

(3) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator cu ordin de plata, În lei.

16. NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR DE CĂTRE PRESATOR. PENALlTĂŢI. REZILIEREA
CONTRACTULUI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

16.1. În cazul În care Prestatorul nu reuşeşte să Îşi Îndeplinească obligaţiile asumate, În termenele
prevăzute la art. 4 al prezentului contract, Prestatorul are obligaţia de a plăti Achizitorului penalităţi În
cuantum de O,5%/zi de Întârziere, din valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător,
Începând cu prima zi de Întârziere. Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor datorate.

16.2. Penalităţile calculate vor fi notificate Prestatorului. Prestatorul are obligaţia de a achita Îne termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea notificării, suma calculată drept penalităţi. Achizitorul va
emite factură către Prestator după Încasarea sumei reprezentând penalităti.

16.3. În cazul În care Achizitorul nu onorează facturile În terme~ de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevăzute la clauza 15.1, acesta are obligaţia de a plăti penalităţi În cuantum de O,5%/zi de
Întârziere, din valoarea neachitată, pentru fiecare zi de Întârziere, Începând cu prima zi de la scadenţă.

16.4. Penalităţile calculate vor fi notificate şi facturate către Achizitor. Achizitorul are obligaţia de a
achita factura de penalităţi În termen de 5 zile de la data Înregistrării acesteia.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI.

17.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin art. 11 si art. 12 din contract de către una dintre
părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-
interese.

(2) Dacă În perioada de derulare a contractului, Prestatorul:
a) nu a prezentat În termen garanţia bancară de bună execuţie, În condiţiile prevăzute În prezentul

contract;
b) a cesionat obligaţiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fără acceptul

Achizitorului;
c) depăşeşte cu 30 de zile termenul prevăzut la art. 4;
d) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale Achizitorului;
e) autorizaţiile Prestatorului expira sau sunt anulate În perioada de derulare a contractului,

Achizitorul va notifica Prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificării emise de către Achizitor, Prestatorul nu ia toate

măsurile posibile de remediere a neÎndeplinirii obligaţiilor, Achizitorul poate, printr-o a doua Înştiinţare emisă
În termen de 21 de zile, să rezilieze contractul şi să pretindă plata de daune interese.

17.2. Achizitorul Îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, În cel mult 10 zile
de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data Încheierii contractului şi care conduc
la modificarea art. contractuale În aşa măsura Încât Îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.

17.3. La rezilierea contractului conform art. 17.1. (2), Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-
interese În cuantum de 20% din valoarea serviciilor rămase neprestate la data rezilierii. Suma netă de plată
va fi plătita sau rambursată În termen de 30 de zile de la data Înstiintării de reziliere a contractului.

17.4. În cazul prevăzut la art. 17.2, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denuntării unilaterale a contractului.

17.5. Neexecutarea culpabila a obligaţiilor de către Prestator atrage atât desfiinţarea de plin drept a
contractului fără punere În Întârziere, notificare sau alta formalitate prealabila si fără interventia instantelor
de judecată, cât şi plata de daune interese către achizitor calculate la valoarea prejudiciului suferit de acesta,
dar nu mai puţin de 20% din valoarea estimata a contractului.
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17.6. Contractul poate Înceta şi prin ajungere la termen, prin acordul părţilor sau declararea
falimentului Prestatorului.

18. FORŢA 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

e 19.1. 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.

20. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR. LITIGII

20.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neÎntelegere sau dispută care se poate ivi Între ei În cadrul sau În legătură cu Îndeplinirea contractului. Dacă
după 15 zile de la Începerea acestor tratative părţile nu reuşesc să rezolve În mod amiabil o divergenţă
contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente
material de la sediul Achizitorului.

e 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 derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenţă Între părţi, vor fi elaborate În limba română.
21.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării În

scris a primirii comunicării.

22. CESIUNEA ŞI SUBCONTRACTAREA

22.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau parţial prezentul contract.
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decât subcontractanţilor declaraţi În propunerea sa

tehnică.
(2) Prestatorul răspunde În mod direct faţă de Achizitor pentru orice neconformitate apărută În

execuţia lucrării şi care se datorează unui subcontractant precum şi pentru orice pretenţie ridicată de un terţ
ca urmare a unei acţiuni sau inacţiuni 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 Achizitorul.
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(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 Achizitor 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
Achizitorului.

23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a Încheiat astăzi, , la Ploieşti, În doua exemplare, câte unul pentrue fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR PRESTATOR
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