INTREBARE + RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI

Referitor la:
-

Anuntul de participare ADV1155892/01.07.2020 - “Servicii de sanatate si securitate in munca
necesare in faza de executie pentru obiectivele de investitii ale Primariei Sectorului 3.”

Solicitare de clarificari:
“Buna ziua,
Prin prezentul vă solicităm următoarele clarificări necesare întocmirii OFERTEI pentru Servicii de
sanatate si securitate in munca necesare in faza de executie pentru obiectele de investitii al Primariei
Sectorului 3, după cun urmează:
De asemenea dorim să ne transmiteți și formularul de contract.”
Raspuns:
Avand in vedere solicitarea de clarificari transmisa in data de 06.07.2020, referitoare la anuntul de
publicitate ADV1155892 publicat in SICAP in data de 01.07.2020, pentru procedura de achizitie publica,
ce are ca obiect “Servicii de sanatate si securitate in munca necesare in faza de executie pentru
obiectivele de investitii ale Primariei Sectorului 3”, va comunicam urmatorul raspuns:

CONTRACT DE SERVICII

1. Preambul
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, între
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudești nr. 191,
sector 3, cod fiscal 4420465 având cont nr ....................................... , deschis la Trezoreria sector 3,
reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiţă, în calitate de achizitor, pe de o parte,
si
B. ............. cu sediul ................., Str. ........, nr. ......, sector ........, ......................., telefon: ........., fax: ........,
numar de inmatriculare la Registrul Comerţului ..........., cod fiscal ........, având cont .........., deschis la
Trezoreria ......, reprezentată prin ..... având funcția de ......., în calitate de prestator, pe de altă parte,
s-a încheiat prezentul contract
2. Termeni si Definitii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a) contract de achiziţie publică de servicii - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități
contractante, care are ca obiect prestarea de servicii;
b) achizitor – beneficiarul contractului de prestare servicii, așa cum acestea sunt specificate în contract
și/sau anexe la contract. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în
înțelesul achizițiilor publice;
c) prestator - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu
realizarea obiectului contractului;
d) subcontractant – înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care
execută anumite părți sau elemente ale contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul
prezentului contract răspunzând în fața prestatorului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare
în acest scop;
e) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala și corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si
in propunerea tehnica;
g) produse – echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri, pe care prestatorul
se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului, aferent serviciilor prestate conform contractului;
h) servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;
i) forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care opreste sa
fie executate obligatiile ce le revin partilor, potrivit prezentului contract si este constatat de o autoritate
competenta.
j) zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
an - 365 de zile.
k) conflict de interese –prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului
autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul
acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar
putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii
de atribuire.
l) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de prestare servicii ca fiind plătibilă de către
una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau
cu întârziere a obligaţiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese).
3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia 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 reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. (1) Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de ........., în perioada convenită și în
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
(2) Serviciile se realizează la locatiile achizitorului din caietul de sarcini.
(3) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părti prin
prezentul Contract.
5. Pretul contractului

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de .... lei,
la care se adaugă TVA.
6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv ......... și până la
îndeplinirea tuturor obligațiilor.
6.2. Prestarea serviciilor, așa cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini, se va realiza pe baza notei de
comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se vor
efectua acestea.
7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după semnarea și înregistrarea contractului de ambele parti și dupa
constituirea garantiei de buna executie a contractului.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini
b) Propunerea tehnică
c) Propunerea financiară
d) Detaliu atribuire directă SICAP.
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile descrise la art. 4.1 din prezentul contract, la standardele
şi/sau performanţele prezentate în ofertă.
9.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea
tehnică și asumate prin caietul de sarcini, anexă la contract.
9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu
graficul de îndeplinire a activităților contractului.
9.4. - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru
sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.5. Prestatorul se obligă să respecte în totalitate cerințele caietului de sarcini.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit art. 15, serviciile prestate, în termenul convenit;
10.2. Achizitorul se obligă să efectueze plata către prestator în termenul de maxim 30 zile de la data
înregistrării facturilor la Direcţia Economică din cadrul Primăriei Sectorului 3 pe baza
procesului/proceselor verbale de prestare servicii.
10.3. Achizitorul se obligă să faciliteze accesul prestatorului la locaţiile cuprinse în contract.
11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului 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 pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile 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 autorităţi contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului,
fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această anulare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garanția de bună execuție a contractului
12.1. (1) Prestatorul va constitui garantia de buna executie in valoare de …% din valoarea contractului de
servicii fara TVA, respectiv ………… lei.
(2) Prestatorul va constitui garantia de buna executie, pe toată perioada de derulare a contractului de
servicii.
12.2. Garantia de buna executie se va constitui în una din formele prevazute la art. 40 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotarârea nr.
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care devine anexa la contractul de lucrari.
12.3. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului în termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotarârea nr.
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului de achizitie publica, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu
îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contractul de lucrari. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atât
contractantului, cât si emitentului instrumentului de garantare, precizând obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. În situatia executarii garantiei de buna executie,
partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregii garantia în cauza raportat la restul ramas de
executat.
12.5. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie, conform art. 42 alin. (2) din
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin
Hotarârea nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ,dupa cum urmeaza:
- în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de
achizitie publica/contractul respectiv, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului.
13.3. Prestatorul va îndeplini toate atribuțiile prevăzute în H.G. nr. 300/2006, dar fără a se limita la aceasta.
- Coordonarea aplicarii principiilor generale de prevenire si de Securitate la alegerea solutiilor tehnice
si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan
ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
- Coordonarea punerii in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii (antreprenori si
subantreprenori) si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta urmatoarele principii:
-mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;
-stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;
-manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;
-delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale;
-conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate (daca este cazul);
-stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si
demontari;
-cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;
-interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului;
-aplicarea planului de securitate si sanatate;
- Adaptarea sau solicitarea sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate.
- Organizarea cooperarii intre angajatori si subantreprenori privind protectia lucratorilor, prevenirea
accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si
informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informare a lucratorilor
independenti;
- Dispunerea de masuri cu privire la accesul in cadrul santierului doar pentru persoanele abilitate.
- Stabilirea, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului.
- Efectuarea de vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor privind respectarea masurilor de securitate
si sanatate in munca.
- Avizarea planurilor de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.
- Consemnarea in registrul de coordonare a urmatoarelor informatii:
-numele si adresele antreprenorilor, subantreprenorilor si data interventiei fiecaruia pe santier;
-lista cu efectivul lucratorilor pe santier si durata prevazuta pentru efectuarea lucrarilor;
-evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrarilor,
constatarile si deciziile adoptate;
-observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea si sanatatea in munca aduse la cunostinta
beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale
acestora;
-observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind securitatea si sanatatea in munca;
-abaterile de la prevederile planului de securitate si sanatate;
-rapoartele vizitelor de control pe santier si ale intrunirilor, dispozitiile care trebuie transmise;
-incidente si accidente care au avut loc.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
14.2. Pe parcursul întregii perioade de derulare a contractului, prestatorul va menține un contact strâns si
periodic cu achizitorul.
15. Recepţie, inspecţii şi teste
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din contract.

15.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea
persoanelor împuternicite pentru acest scop.
15.3 Recepţia serviciilor se va face prin consemnarea intr-un proces verbal de receptie semnat de către
reprezentantul prestatorului şi reprezentanţii achizitorului.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
16.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizată 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 de a solicita 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.
16.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în termenul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
16.3. 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 prestatorului.
16.4 Dacă pe parcusul derulării contractului achizitorul nu respectă termenele de plată, acesta are obligaţia
de a notifica, în timp util, prestatorului modificarea datei de efectuare a plăţilor. Modificarea datei de
efectuare a plăţilor se face cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional.
16.5 Cu excepţia prevederilor clauzelor privind forţa majoră, o întârziere în efectuarea plăţilor dă dreptul
prestatorului de a solicita penalităţi achizitorului, potrivit prevederilor clauzei 11.
17. Încetarea și denunțarea unilaterală a contractului:
17.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:
a) prin ajungere la termenul prevăzut în art. 6;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în
raport cu anumite praguri valorice;
c) prin acordul părților consemnat în scris, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;
d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în
condițiile prezentului Contract;
e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.
f) La momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla în situația de a fi fost condamnat, prin
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de
decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre
definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
- constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale
legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
- infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările și
completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzut prin art.
10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu

modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului
în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 181185 din Legea nr. 78, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale
legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
- acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind
prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a
fost condamnat,
- spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și
sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut
prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare sau prin dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a
fost condamnat,
- traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației
penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
- fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor financiare al
Comunității Europene din 27 noiembrie 1995;
g) Are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă pentru domeniul
Contractului și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a
acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului.
17.2 Încetarea Contractului nu afectează executarea obligaţiilor scadente între Părţile Contractante şi nu
exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.
17.3 În situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către
Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu
valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
17.4 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările
scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum
şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă
parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.
17.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
contractante.
17.6 Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
17.7 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariţia unor
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării
furnizorulului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul rezilierii.
18. Clauze specifice de încetare a contractului de achiziție publică
18.1 În situatia modificării contractului cu încălcarea prevederilor legislative aplicabile, achizitorul are
dreptul de a denunţa unilateral contractul.
18.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în
perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) furnziorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene.

18.3 Contractul este reziliat de drept în situatia în care ofertantul declarat câştigător cu care achizitorul a
încheiat contractul se angajează sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori
indirect, în scopul îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul
de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori
angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe
parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.
18.4 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15
(cincisprezece) zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi
sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:
a) prestatorul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la
acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);
b) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitorul ori refuză să
răspundă solicitărilor acestuia;
c) prestatorul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor
prezentului contract;
d) prestatorul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu
exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;
e) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă
de către Achizitor;
f) împotriva prestatorului şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având autoritate de
lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate
ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;
g) prestatorul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice
fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
1. a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul;
2. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;
3. sau dacă oricare din membrii personalului prestatorului, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să
dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.
h) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE,
prestatorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor
Contractuale;
i) pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;
j) în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în contract dreptul achizitorului de a
solicita rezilierea.
k) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică,
natura sau controlul prestorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un
Act Adiţional la prezentul contract;
l) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea
finanţării din motive neimputabile achizitorului;
18.5 În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct. 18.4 lit.a)
– l), achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze contractul,
rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe
judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să
evacueze prestatorul din locaţia achizitorului. La rezilierea contractului, achizitorul are dreptul la
despăgubiri cu titlu de daune - interese compensatorii.
18.6 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, prestatorul remediază situaţiile invocate de către
achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să
rezilieze contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de prestator să

nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere
rezilierea, achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.
18.7 În perioada de preaviz sus-menţionată prestatorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind
obligat la plata de penalităţi 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 autorităţi contractante.
18.8 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea
contractului.
19. Ajustarea prețului
19.1 – Prețul contractului datorat de achizitor prestatorului este dat de contravaloarea serviciilor prestate și
recepționate de acesta.
19.2 – Preţul unitar nu se actualizează pe toată durata desfăşurării contractului.
20. Amendamente
20.1 Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau
completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a
afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr.
98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 23, alin
(9) precum și art. 164 și 165).
20.2 Modificările nesubstanțiale, sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără
organizarea unei noi proceduri de atribuire.
20.3 Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii
de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat
câștigător în cadrul procedurii de atribuire.
20.4 Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea
de modificare a Contractului.
20.5 În măsura în care pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale legislației achizițiilor
publice, părțile vor modifica prezentul contract în acord cu acestea, prin semnarea unui act adițional.
21. Subcontractanţi
21.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se
constituie în anexe la contract.
21.3 (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de implementare a
contractului poate interveni în următoarele situaţii:
a. înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind
realizate de subcontractanţi,
b. declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care
părți ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea
subcontractării acestora,
c. renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.
(2) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(3) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa
din contract.
(4) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.

21.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de implementare a contractului se
realizează cu acordul autorităţii contractante.
Noii subcontractanţi au obligaţia:
- de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de
sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse
subcontractării.
- de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie
publică.
21.5 Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de
subcontractare anterior. Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile
prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.
Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca
nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în
condiţiile art. 221 din Legea 98/2016.
21.6 Achizitorul are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant şi
subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
- activităţile ce urmează a fi subcontractate;
- numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;
- valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.
21.7 Contractele menţionate la art. 21.4 şi declaraţiile menţionate la art. 21.6 vor fi prezentate cu cel puţin
15 zile înainte de momentul începerii executării contractului de către noii subcontractanţi.
21.8 Nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, în condițiile
de la art. 21.3 alin. (1) pct. b., dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
- introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau
în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;
- introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi
contractant;
- introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică;
- prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului
de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce
caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.
21.9 În cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, în
condițiile de la art. 21.3 alin. (1) pct. c., contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract
aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant.
22. Plata directă către subcontractanți
22.1 Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de
către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii prestate contractantului potrivit
contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când
natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest
sens.
22.2 În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie
publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi
plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către
subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate
cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă

şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării
obligaţiilor asumate de subcontractant.
22.3 Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are
obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd
transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din
contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
22.4 Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau
atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin
acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
22.5 Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor
constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
22.6 Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte
modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.
23. Terţul Susținător
23.1 Prezentul acord reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea
obligaţiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu
de garanţie, prin semnarea prezentului contract, promitentul - prestator consimte că promitentul - achizitor
se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări
orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea
obligaţiilor asumate de către acesta.
23.2 În cazul în care promitentul-prestator este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terțului în baza angajamentului ferm,
terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm. Înlocuirea promitentului - prestator iniţial cu terțul susținător, nu reprezintă o modificare
substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate și se va efectua prin semnarea unui act
adiţional la contract și fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.
24. Cesiunea
24.1 - Într-un contract de achizitie publică este permisa doar cesiunea creanțelor nascute din acel contract,
obligațiile născute ramânând în sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate initial.
25. Forţa majoră
25.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile
sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 15 zile de la data constatării intervenţiei acestor
împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau
prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.
25.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
25.3 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.
25.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
25.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 zile, 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.

25.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de prestare servicii de către oricare din părţi
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data
semnării contractului de prestare servicii de către părţi.
25.7 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 prestări servicii 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.
25.8 Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1. - Achizitorul şi prestatorul 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 legatură cu îndeplinirea
contractului.
26.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecatoreşti de la sediul achizitorului.
27. Limba care guvernează contractul
27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări
28.1. - (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.
28.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
30. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urmărirea derulării contractului:
-din partea prestatorului: ……….
-din partea achizitorului: …………………
Părțile au înțeles sa încheie astăzi prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

