CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat între:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 - cod poştal 010374,
Oficiul poştal 22, București, telefon: 021-319.19.00; 319.19.01 / int. 139; fax: 021-319.19.66, cod fiscal 4433775, conturi
IBAN nr.: …………. deschis la Trezoreria Statului Sector 1 Bucureşti reprezentată prin RECTOR - Prof. univ. dr.
____________, în calitate de ACHIZITOR
şi
........................................................ cu sediul în ......................., Judet ........................., telefon/fax: …....................., înregistrată
la Reg. Comerţului sub nr. ............................, cod fiscal ............................., având cont nr. ................... .....................deschis la
........................................, reprezentată prin ...................................... în calitate de PRESTATOR
2. Definiţii
2.1. - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor si prestator – părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi
corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii – activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. lucrări – lucrările de refacere și restaurare ornamente deteriorate de pe fațade, lucrări de refacere a sistemului de preluare a
precipitațiilor jgheaburi și burlane, precum și lucrări de reparații la învelitoarea de la acoperiș, care vor fi executare asupra
imobilului Victor Slăvescu, situat în Calea Griviței, nr. 2-2A, sectorul 1, București;
f. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza in legătură cu serviciile prestate conform contractului;
g. 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 enuntiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;
g. 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 si
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.
3.3 Expresia „obiectiv” mentionată în cuprinsul contractului se refera la imobilul Victor Slăvescu, situat în Calea Grivitei nr.
2-2A, sectorul 1, București, care se află pe lista monumentelor istorice la poziția 1117, cod B-II-m-B-18837.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. – Prestatorul se obligă să presteze Servicii de proiectare lucrări de refacere și restaurare fatade imobil situat în Calea
Grivitei nr 2-2A, cod CPV71320000-7 Servicii de concepţie tehnică, în perioada de valabilitate a prezentului contract, în
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, parte integrantă a prezentului contract – Anexa 1, Ofertei tehnice și financiare
acceptate a prestatorului - Anexa 2, precum şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, cu dispozițiile
legale, aprobările, standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
Prestatorul va asigura întocmirea documentaţiei necesare și depunerea notificării prealabile la autoritatea administrației publice
locale și serviciului deconcentrat al autoritatii centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural în vederea
obținerii ”acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care contine conditiile si termenele de executare a lucrarilor sau,
dupa caz, necesitatea urmarii procedurii de autorizare a respectivelor lucrări”, pentru:

- lucrări de refacere și restaurare fațade;
- lucrări de reparații locale la învelitoarea de la acoperiș și lucrări de reparații la sistemul de preluare a apelor pluviale.
4.2 – Prestatorul va asigura asistența tehnică pe toată perioada de execuție lucrări de refacere și restaurare fațade imobil situat
în Calea Griviței nr 2-2A.
4.3 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile efectiv și corect prestate.
5. Preţul contractului și modalitatea de plată
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de __________________
lei , fara TVA, la care se va adăuga TVA in suma de ___________ lei, rezultand o valoare totală a contractului de
______________________________ lei cu TVA, inclusa.
5.2. - Plata pentru serviciile prestate se va face numai în baza facturii fiscale emisă de prestator, după finalizarea fazei de
proiectare (activitate prevăzută în prezentul caiet de sarcini), predarea documentației aprobate/avizate prin prezentul caiet de
sarcini și recepționarea acesteia de către comisia de recepție din partea Achizitorului.
6. Durata contractului și termenele de execuție
6.1.- Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți contractante și este valabil până la data de
31.12.2022.
6.2. - Durata contractului va fi prelungită peste termenul limită 31.12.2022 în cazul în care, din motive independente de culpa
prestatorului, serviciile de asistență tehnică nu au putut fi realizate până la această dată. Prelungirea duratei contractului nu
presupune costuri suplimentare pentru Achizitor.
6.3.- Termenele de execuție a serviciilor sunt după cum urmează:
- pentru pregătire/elaborare/depunere documentații tehnico-economice: 60 zile calendaristice de la emiterea ordinului de
începere;
- asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor, respectiv 6 luni de la ordinul de începere a
lucrărilor care fac obiectul contractului de execuție lucrări.
6.4. - De asemenea, Prestatorul va participa la recepția la terminarea lucrărilor, va întocmi și prezenta referatul cu privire la
modul în care a fost executată lucrarea.
6.5. – Prelungirea termenelor de prestare se poate realiza doar în condițiile prevăzute la art. 14.5.
7. Documentele contractului
7.1. - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele
tehnice şi financiare (Anexa nr. 1);
b) ofertele, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare (Anexa nr. 2);
c) garanţia de bună execuţie, pe măsura constituirii (Anexa nr. 3);
d) acordul de asociere, dacă este cazul (Anexa nr. 4);
e) acordul de subcontractare, dacă este cazul (Anexa nr. 5);
f) angajamentul terțului susținător, dacă este cazul (Anexa 6);
g) alte anexe / notificări / acte adiţionale, încheiate cu acordul părţilor, dacă vor exista, pe măsura constituirii acestora.
8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și ale ofertei tehnice asumate.
În condițiile existenței unor diferențe/discrepanțe între prevederile caietului de sarcini si cele ale ofertei tehnice, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini, în măsura în care sunt mai avantajoase pentru achizitor.
8.2. – Obligațiile principale ale prestatorului sunt:
a)

să presteze serviciile prevăzute în prezentul contract şi în caietul de sarcini, cu profesionalismul şi cu promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu Oferta tehnică și financiară acceptate – Anexa 2 la prezentul
contract.

b)

c)

d)
e)

să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane calificate, materialele şi orice alte echipamente, fie
de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract și/sau anexele acestuia sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
să ia toate măsurile legale de asigurare a personalului propriu implicat în realizarea contractului, pe linie de protecţia
muncii şi P.S.I., instruirea acestuia, acordarea echipamentului de lucru şi protecţie, cercetarea eventualelor accidente
de muncă şi înregistrarea acestora.
prestatorul este deplin răspunzător atât pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi
pentru atestarea / calificarea personalului folosit, pe toată durata contractului.
prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea
obiectivă și imparțială a Contractului.

8.3. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
•
•
•

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;
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 întocmit de către achizitor;
Neconformități în legătură cu serviciile prestate.

9. Obligaţiile principale ale Achizitorului
9.1. Obligaţiile principale ale ACHIZITORULUI sunt următoarele:
a) să recepționeze serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentului contract;b) să plătească preţul serviciilor
efectiv şi corect prestate, pe baza facturii fiscale prezentate de PRESTATOR și acceptate la plată de către ACHIZITOR, în
termenul stipulat de prevederile art. 6, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 72 / 2013 privind măsurile pentru combaterea ȋntârzierii
ȋn executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte ȋncheiate ȋntre profesionişti şi ȋntre aceştia şi
autorităţi contractante, prin virarea sumei aferente acestora, în contul din trezoreria PRESTATORULUI. Prestarea serviciilor
este confirmată prin procesul verbal de recepție semnat, fără observații, de membrii comisiei de recepție desemnați, prin decizia
Rectorului Academiei de Studii Economice din București.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. În cazul în care, din culpa sa, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce din valoarea serviciilor neprestate corespunzător/în termen, dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin.
(2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti,
precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu
completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică de drept pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor, fără a fi necesară punerea în întârziere a prestatorului.
10.2. Achizitorul are dreptul ca sumele stabilite din penalități să fie reținute din facturile la plată.
10.3. În cazul în care, din culpa sa, achizitorul nu îşi onorează obligația de plată a facturilor în termenul stabilit, Prestatorul are
dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu art. 4 din
Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi achizitor. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.5 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, pe
parcursul perioadei de valabilitate a contractului, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese. Partea lezată va avea, totodată, dreptul de a considera contractul de drept reziliat, cu o
notificare scrisă prealabilă de ________5___ zile, a părţii în culpă, fără punere în întârziere şi fără intervenţia vreunei instanţe
judecătoreşti.
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de
la semnarea prezentului contract de ambele părţi, în conformitate cu prevederile art. 39-40 din H.G. nr. 395/2016. Acest termen
poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului, în conformitate
cu prevederile HG nr. 375/2022.
11.2 Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului:
a)
virament bancar în contul ..............................., Cod fiscal 4433775, al autorității contractante, deschis la Trezoreria
Sector 1 sau
b) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

c) asigurare de garanţii emisă:
- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii
Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere
Financiară.
11.3 Perioada de valabilitate a garanţiei va fi egală cu durata contractului subsecvent la care se adauga 14 zile.
11.4 În cazul în care durata contractului se va prelungi prin act adițional, prestatorul are obligația de a prelungi perioada de
valabilitate a garanției de bună execuție în termen de 5 zile de la încheierea actului adițional, în conformitate cu prevederile
art. 11.3.
11.5 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, prestatorul are obligaţia de a
completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a prezentului contract.
11.6 Începerea prestării serviciilor se va realiza conform Ordinului de începere, ordin ce va fi emis numai după ce Prestatorul
a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
11.7 În cazul în care Prestatorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la art. 11.1, contractul este
reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de către Achizitor.
11.8 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este ................ lei reprezentând un procent de ...........% din valoarea
contractului fără TVA.
11.9 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul
nu îşi îndeplineşte, sau îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată
obligaţiile care nu au fost respectate.
11.10. În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări, Achizitorul are obligaţia de a elibera scrisoarea de garanţie de bună execuţie
a contractului în termen de 14 zile de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
11.11. ACHIZITORUL se obligă să restituie Prestatorului garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 42 din
HG 395 / 2016.
11.12. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în
cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor. În
situația în care prestatorul nu îndeplinește această obligație, contractul se reziliază de drept, fără nicio notificare prealabilă.
12. Ajustarea preţului contractului
12.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în Propunerea financiară –
Anexa 2 la prezentul contract.
12.2. Prețul unitar/Prețul contractului NU se ajustează, pe durata de valabilitate a contractului
13. Amendamente
13.1- Pe durata îndeplinirii prezentului, părţile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin
act adiţional, conform Legii nr. 98/2016, secţiunea a 2 – a „Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru”,
numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii sale.
13.2- Modificările aduse clauzelor prezentului contract vor fi valabile numai dacă se vor stipula în scris de către părțile
contractante.
13.3- Orice modificare a contractului care nu respectă prevederile prezentului contract și ale legislației în vigoare va fi
considerată nulă de drept.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după semnarea contractului, constituirea garanției de bună
execuție si primirea ordinului de incepere, in conformitate cu prevederile prezentului contract și a caietului de sarcini, anexă
la prezentul contract.
14.2. - În cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun accord,
în scris, prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, părţile încheia un act adițional care să aiba ca obiect prelungirea
perioadei de prestare a serviciului.

14.3. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o
perioadă stabilită în programul de lucru trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data
începerii prestării serviciilor.
14.4. - În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează PRESTATORULUI;
sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către PRESTATOR,
îndreptăţesc PRESTATORUL de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci
părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația
aplicabilă în domeniul achizițiilor publice .
14.5. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului PRESTATORUL nu poate respecta termenele de prestare asumate acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, ACHIZITORULUI. Modificarea datei / perioadelor de prestare asumate în
graficul de prestare se face numai cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional la prezentul contract. Prelungirea termenului de
prestare este posibilă numai pe baza unor justificări foarte bine întemeiate și în condițiile producerii unor evenimente deosebite,
ori apariției unor situații neimputabile părților. Extinderea duratei contractului nu implică modificarea bugetului stabilit.
14.6. - În afara cazului în care ACHIZITORUL este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în
îndeplinirea contractului dă dreptul ACHIZITORULUI de a solicita penalităţi si/sau daune - interese prestatorului.
15. Încetarea și denunțarea unilaterală a contractului
15.1. - Prezentul contract încetează în următoarele situații:
a Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) părţile convin de comun acord încetarea contractului;
b) expirarea duratei contractului, respectiv la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale asumate de către ambele părți;
c) prin reziliere, în condiţiile clauzelor din prezentul contract;
d) prin denunţare unilaterală în condiţiile prevăzute la art. 222 alin. (1) și (2) și art. 223 alin. (1) și (2) din Legea 98 /2016
privind achizițiile publice;
e) prin imposibilitate de executare, în condiţiile art. 18.
f) Prestatorul nu constituie garanție de bună execuție ori nu se prelungește perioada de garanție de bună execuție în
cazul prelungirii prezentului contract, în condițiile art. 11.
g) în cazul expirarii/suspendării/retragerii uneia sau tuturor autorizațiilor prevăzute de legislația incidentă în materie
care dă dreptul prestatorului de a executa servicii de natura celor care fac obiectul prezentului contract;
Încetarea contractului din orice motiv nu afectează drepturile și obligațiile deja scadente.
16. Recepţie si verificări
16.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor care fac obiectul contractului pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, propunerea financiara şi din caietul de sarcini.
16.2. - În conformitate cu prevederile din prezentul contract. ACHIZITORUL va notifica, în scris, PRESTATORULUI,
identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
17. Subcontractanti. Asociati. Terti susținători
17.1 - Daca exista subcontractanti, PRESTATORUL are obligaţia de a respecta prevederile art. 218 și urmatoarele din Legea
nr 98/2016 privind subcontractarea si de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a
semnat contractul cu ACHIZITORUL.
17.2.- Daca exista subcontractanti, PRESTATORUL are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului sau atunci cand
introduc noi subcontractanti, contractele încheiate cu acestia. Subcontractantul nominalizat care execută o parte din contract
trebuie sa detina autorizaţia pentru partea din contract pe care o executa.
17.3.- Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în
anexe la contract.

17.4.- Daca exista subcontractanti, PRESTATORUL este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de PRESTATOR de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din
contract.
17.5.- PRESTATORUL are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor
din contract.
17.6.- PRESTATORUL poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată si aprobata de achizitor, în condițiile
prevăzute în legislația aplicabilă achizițiilor publice
17.7. - Fiecare dintre asociaţi îşi asumă obligaţiile pentru oferta comună şi răspunde conform prevederilor prezentului contract.
17.8. - Modificarea asocierii după încheierea contractului de furnizare se face numai cu acordul Achizitorului, cu condiţia de
a nu modifica propunerea tehnică şi financiară prezentate la achizitie şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
17.9. - Asociaţii răspund în cuantumul în care este întocmit contractul de asociere: lider de asociere (în procentul stabilit în
contractul de asociere) sau asociere cu drepturi şi obligaţii egale.
17.10. - În cazul în care contractantul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea din
contractul de achiziție publică pentru care a primit susținere din partea terțului susținător ........................................, terțul
susținător se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă pentru
acea partea a contractului pentru care executantul a primit susținere din partea terțului susținător.
17.11. - Achizitorul va urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru
nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a
drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanţie. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile
cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere, aceasta din urmă
având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător.
18. Forţa majoră
18.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.2. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară 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 să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor
18.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1lună, fiecare parte va avea dreptul
să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte
daune-interese.
18.5. - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de prestare de către oricare din părţi situaţia în care executarea
obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării contractului de furnizare de către părţi.
18.6 - PRESTATORUL nu va răspunde pentru daune-interese/majorări de întârziere dacă, şi în măsura în care, întârzierea în
executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de prestare este rezultatul unui eveniment de forţă majoră.
În mod similar, ACHIZITORUL nu va datora majorări de întârziere pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru
rezilierea de către PRESTATOR pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire
a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.
18.7. - Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.
19. Insolvență și faliment
19.1- În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva prestatorului, acesta are obligația de a notifica
achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.
19.2- Prestatorul, are obligația de a prezenta achizitorului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată
referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de insolvență asupra Contractului și asupra livrărilor și de a propune
măsuri, acționând ca un Prestator diligent.
19.3- În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva unui Subcontractant, unui terț susținător, prestatorul
are aceleași obligații stabilite la clauzele 19.1 și 19.2 din prezentul Contract.

19.4- În cazul în care prestatorul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situație care produce efecte
similare, prestatorul este obligat să acționeze în același fel cum este stipulat la clauzele 19.1, 19.2 și 19.3 din prezentul Contract.
19.5- Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 19.2, 19.3 și 19.4 din prezentul Contract, nu poate fi
aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de achizitor.
20. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal
20.1- Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării
Contractului drept strict confidențiale.
20.2- Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format
oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.
20.3- Părțile înțeleg și sunt de acord ca pe parcursul sau în legătură cu executarea obiectului contractului, pot avea acces la
date cu caracter personal aparținând celeilalte părți.
20.4- Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care le va deține în vederea
executării clauzelor prezentului contract și au o obligație statutară adecvată de confidențialitate.
20.5- Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), iar persoanele vizate
beneficiază de drepturile prevăzute în Regulamentul 679/2016 respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii,
rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și dreptul la
portabilitatea datelor, în condițiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.
20.6- Scopul prelucrării îl reprezintă executarea contractului și, daca este cazul, îndeplinirea obligațiilor legale care revin
fiecărei părți. Durata prelucrării este limitată la perioada de executare a contractului sau, dacă este necesar, pe perioada de timp
ulterioară executării contractului pentru care legea impune stocarea datelor cu caracter personal de către părți.
20.7- Părțile se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise
și vor implementa măsuri corespunzătoare, privind securitatea prelucrării, de natură tehnică și organizațională de protecție față
de distrugerea neautorizată sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu
caracter personal.
20.8- Prestatorul este răspunzător pentru pagubele cauzate de prelucrare atunci când nu a respectat obligațiile GDPR sau în
cazul în care a acționat în afara sau contrar instrucțiunilor legale oferite de către Autoritatea contractantă.
20.9- Prestatorul va lua toate măsurile și va întreprinde acțiunile necesare pentru remedierea sau atenuarea efectelor
eventualelor incidente de securitate sau orice situație care poate conduce la o încălcare a Securității Datelor cu Caracter
Personal care afectează sau poate afecta Datele cu Caracter Personal.
20.10- Prestatorul va informa ANSPDCP și Achizitorul în termen de maxim 3 zile cu privire la evoluțiile legate de incidentul
petrecut.21. Conduita Prestatorului
21.1- Prestatorul /Personalul Contractantului/Subcontractanții va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier
de încredere pentru Autoritatea contractantă, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate
precum și cu discreția necesară.
21.2- În cazul în care prestatorul sau oricare dintre Subcontractanții săi se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei
persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte
sau fapte în legătură cu prezentul Contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract,
Achizitorul poate decide încetarea Contractului.
21.3- Prestatorul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada
oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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.
22.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
23. Cesiunea

23.1. - În prezentul contract de achiziţie publică, NU este permisă cesiunea drepturilor și/sau obligațiilor, cu excepția cesiunii
în favoarea subcontractanților legată de partea/partile indeplinite de catre acestia, cu respectarea prevederilor art 218 din Legea
98/2016, raportat la prevederile art 150 din HG 395/2016.
24. Drepturi de proprietate intelectuală, dacă este cazul
24.1 Orice Rezultat/Rezultate elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de către Furnizor în executarea Contractului vor deveni
proprietatea exclusivă a Achizitorului, la momentul aprobării documentațiilor, conform prevederilor caietului de sarcini.
24.2 Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite
în executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera
așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură.
25. Comunicări
25.1. - Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
25.2. - Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
25.3. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
26. Limba care guvernează contractul
26.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.
27. Legea aplicabilă contractului
27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
27.2. - Prezentul contract se completează de drept cu orice clauze imperative impuse de Legea 98/2016 şi legislaţia
complementară, acestea devenind obligatorii pentru părţi.Părţile au înţeles sa încheie astăzi, ………….. prezentul contract,
în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru Prestator și unul pentru Achizitor, toate având acelaşi conţinut şi aceeaşi
valoare juridică.
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