Contract de servicii
Ilf.
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in temeiul Legii nr. 9B/20L6 privind achiziliile publice gi a HotirArii

Guvernului nr.
3gS /20L6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr.98/20L6 s-a
incheiat prezentul contract de servicii intre:

'Art. 1. Pirli contractante

'in

municipiul Focaani, str. Republicii nr. B, telefon
L.1. Muzeul Vrancei cu sediul
+ 4023TZZZBT0, fax + 40237222890, cont IBAN R094TR8224G670303203030X deschis
la Trezoreria Focsani ,cod fiscal 4350670, reprezentati legal prin dl. Horia Dumitrescu,
avAnd funclia de Director, in calitate de achizitof, Pe de o parte
9i

judetul adr€sa..........;1 str..."., [f',
judelu1......., telefon /fax.,. ........, numirul de inregistrare in Registrul
l]::l: i:
:: ::::'ilfJ r;;;il;
::T::::ill;;;J:,1
1.2. S.C..,..!,..,.,,,.........1 CLI sgdiul

in comuna

...

;;

';:* r

calitate de contractant, pe de alta parte.

Art. 2, Defini;ii

2.l.inprezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contract - prezentul contract 9i toate anexele sale;
b) achizitor gi contractant - pirgile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract;

'

c) prelul contractului - prelul pl5tibil contractantului [sau subcontractanlilor daci acegtia
exist[ gi gi-au exprimat opliunea de a fi plitili in mod direct) de cdtre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrali gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale,
asumate prin contrac!
d) servicii - activitili a ciror prestare face obiectul contractului 9i orice alte asemenea
obligalii care revin contractantului prin contract fsau se pot deduce in mod rezonabil
din acesta) gi daci este cazul prin lege;
e) produse - orice bunuri cuprinse in anexaf anexele la prezentul contract sau care se pot
deduce in mod rezonabil din atesta gi pe care contractantul are obligalia de a le furniza
aferent serviciilor prestate conform contractului;
0 destinagie finali - locul unde contractantul are obligalia de a presta serviciile sau de a

furniza produsele accesorii;
g) forla majori - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 9i inevitabil
[art. 1351 din Noul Cod CivilJ;
h) cazul fortuit - este un eveniment care nu poate fi previzut gi nici impiedicat de citre cel
care ar fi fost chemat sd rispundi dacd evenimentul nu s-ar fi produs [art. 1,351 din
Noul Cod Civil). Sunt considerate forld majori sau caz fortuit urmitoarele: rdzboaie,
revolufii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aplrute ca
urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiv5, ci enunliativi. Nu
este considerat forld majorl/caz fortuit un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fird a crea o imposibilitate de executare, face costisitoare executarea obligaliilor uneia
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i)

din pirgi;
zi - zi calendaristicd cu exceplia cazurilor in care se prevede expres ci sunt zlle
lucrdtoare; an - 365 de zile. Termenele cuprinse in prezentul contract se determini
conform regulilor de calcul stabilite la art. 3 alin. 2) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziliile publice.

Art. 3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de
singular vor include forma de plural 9i viceversa, acolo unde acest lucru este permis 9i
cerut de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice, daci nu
se specifici in mod diferit.
CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul principal al contractului
Coritractantul se obligi aa in perioada convenitd sd asigure prestarea serviciilor pentru
organizarca evenimentului "Vrancea Eroicd" in conformitate cu obligatiile prevdzute prin
prezentul contract si/sau prin lege.
4.1. De asemenea, contractantul va asigura, livrarea bunurilor accesorii menfionate in
caietul de sarcini care se constituie in anexi la prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligi sd achizilioneze, respectiv si cumpere gi si pliteasci prelul
convenit daci serviciile prestate/bunurile accesorii livrate conform prevederilor
prezentului contract corespund din punct de vedere calitativ gi cantitativ solicitirilor
achizitorului ;i dacd este cazul celor previzute de lege.

Art. 5. Prelul contractului gi modalitAti de platd

Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pletibil contractantului de citre
achizitor, gstg de r.!.........rrr...r.!rr,,!! lgi fird T.V.A. la carg se adaugd...rr.rr,....,..!r'......... llgi
T.V.A. rgzultAnd o valoare totali a contractului dg .,.,,.,,...,.,,.....!,i lei cu T.V.A.
5.2. Serviciile prestate vor fi decontate pe baza verificirii gi certificdrii acestora de citre
reprezentanlii achizitorului, avAndu-se in vedere doar serviciile/bunurile accesorii efectiv
5.1.

[real) prestate/livrate gi calitatea acestora.
5.3. Acceptarea la plati a bunurilor accesorii livrate nu inlituri rispunderea
contractantului pentru viciile dovedite ale acestora (chiar daci ele nu au fost observate
inilial de reprezentanlii achizitorului).
5.4. Conform art.21B alin. [1) din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice, autoritatea
contractanti va efectua, la solicitarea expresd a subcontractanfilor, pl[!i directe citre
acegtia (corespunzdtor pir;ii/pdrlilor din contract indeplinitS/indeplinite de eiJ in
conformitate cu dispoziliile legale aplicabile. in acest caz are loc transferul de drept al
obligagiilor de plati cdtre subcontractanli pentru parteafpdrlile din contract
realizati f realizate de ei. Transferul va opera din momentul in care a fost confirmatd
indeplinirea obligaliilor asumate prin contractul de subcontractare.
5.5. in vederea efectudrii de pliti directe citre subcontractorii, acegtia igi vor exprima (la
momentul incheierii contractului de achizilie publicd sau, dupl caz, la momentul
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introducerii acestora in contractul de achizilie publici) opliunea de a fi plitili direct de
citre autoritatea contractanti.
5.6. Achizitorul va efectua plilile directe citre subcontractanlii agreali doar atunci cAnd
prestalia acestora este confirmatd, prin documente agreate de toate pirgile (respectiv
autoritate contractanti, contractant gi subcontractant) sau de autoritatea contractanti 9i
subcontractant atunci cAnd, in mod nejustificat, contractantul blocheazi confirmarea
executdrii obligaliilor asumate de subcontractant.
5.7. Dispoziliile referitoare la plata directd a subcontractanlilor nu va diminua
'rispund...u contractantului in ceea ce privegte modul de indeplinire contractului de
achizilie publicd.

Art. 6. Durata contractului
sale de citre toate pirlile
contractante gi produce efectele pAni la finalizarea prestdrii serviciilor/livririi bunurilor
accesorii gi plata integralS a acestora sau pAni la solulionarea definitivd a oriciror
divergenle ivite intre pirgi cu privire la derularea contractului (inclusiv eventuale actiuni
in instan!5J.
6.2. prin exceplie de la prevederile aliniatului anterior, durata contractului este identicl cu
termenul legal de prescriplie in cazurilor previzute la art.27
6.3. prezentul contract inceteazd si producd efecte la implinirea termenelor menlionate la

6.I. prezentul contract

intri in vigoare la data semnirii

.

alineatele precedente.
6.4. Durata contractului este distinctd de perioada de prestare a serviciilor/livrare a
bunurilor accesorii (termenul de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor accesorii este,
alituri de alte elemente precum perioada de platd a facturilor, termene pentru exercitarea
eventualelor acliuni in justilie etc parte a duratei contractuluiJ,

Art. 7. Perioada de prestare a serviciilor
7.1. prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii ce fac obiectul prezentului contract
se intinde pe o perioada de L5 zile de la semnarea contractului de citre pdrli 9i ingtiinlarea
contractantului cu privire la inceperea acestuia de citre achizitor.
T.Z. prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii va incepe imediat dupd semnarea
contractului de citre pdrli gi ingtiinlarea contractantului cu privire la inceperea acestuia de

cdtre achizitor.

Art.

B.

Documentele contractului

8.1. Conform prevederilor art. L47 alin. [1) din HotirArea Guvernului nr.395/20L6 pentru
aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98 /2016 privind achiziliile publice,
documentele menlionate de acest text de lege devin anexe la prezentul contract.
8.2. Conform art. t47 alin. [2) din HotdrArea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea
normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, in cazul in care, pe
parcursul indeplinirii contractului, se constati faptul ci anumite elemente ale propunerii

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinlelor prevdzute in caietul de sarcini/
documentalia de atribuire, prevaleazi prevederile acestuia/acesteia din urmi.

Art. 9. Obligaliile principale ale contractantului
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obligi si presteze serviciile gi sd furnizeze bunurile accesorii ce fac
obiectul contractului la standardele gi/sau performanlele solicitate de achizitor gi/sau,

9.1. Contractantul se

daci este cazul, previzute prin lege.
9.2. Contractantul se obligi sd pres.teze serviciile gi si furnizeze produsele ce fac obiectul
contractului in termenul stabilit prin acesta.
9.3. Contractantul se obligS sd despigubeasci achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamalii gi acliuni in justifie, ce rezultd din incllcarea unor drepturi de
proprietate intelectuali (drepturi de autor, licenfe, brevete, nume, mirci
inregistrate etc.J in legdturi cu serviciile prestate sau bunurile accesorii furnizate;
qi

bl

daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturi, aferente, cu exceplia
situaliei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea indicaliilor scrise ale
achizitorului.

9.4. Contractantul se obligd sd inscrie pe facturile depuse la sediul achizitorului in vederea
decontdrii numirul contractului in baza ciruia au fost emise.
9.5. Orice alte cheltuieli care rezultd din prezentul contract sau se pot deduce in mod
rezonabil din acesta (precum, dar. fdri a se limita la: deplasarea, cazarea, masa,

personalului tehnic de specialitate al contractantului/artigtilor, depozitarea, transportul,
inltalarea ;i punerea in funcliune a scenei gi a celorlalte instalalii necesare desfiguririi in
bune condigii a manifestdrilor etc) gi care excedi valorii sale se suporti de citre
contractant.
9.6. in cazul in care serviciile prestate gi daci este cazul bunurile accesorii furnizate in baza
contractului nu corespund standardelor de calitate solicitate de achizitor gi/sau prevdzute
de lege, contractantul se obligi si asigure refacerea/retransmiterea lor astfel incAt acestea
si respecte standardele menlionate anterior fird alte cheltuielii pentru autoritatea
contractantS.
9.7 . Contractantul are obligagia de a remedia viciile apirute cu privire la bunurile accesorii
livrate cu atenlia gi promptitudinea cuvenitd,. ' in concordangd cu obligaliile asumate prin
contract/stabillte Prin lege.
9.8. Contractantul are obligalia de a supraveghea realizarea serviciilor/livrarea bunurilor
accesorii, de a asigura forla de munci, materialele, instalagiile, echipamentele 9i toate
celelalte obiecte [piecum, dar fird a se limita la: mijloace de transport pentru personalul
sdu de specialitate, truse de scule necesare prestirii serviciilor etc.) cerute de 9i pentru
contract,in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuti de lege/contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din acestea.
g.g. in raporturile dintre pirfi, contractantul este pe deplin responsabil pentru modul de
prestare a serviciilor indiferent dacd sunt realizate direct de el sau prin prepugii sii.
9.10. Contractantul are obligagia de a respecta gi executa dispoziliile scrise ale
achizitorului in orice problemi, menlionati sau nu in contract, referitoare la indeplinirea
acestuia. in cazul in care contractantul considerd cd dispoziliile achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecgii, in scris, tdri ca
obie4iile respective sd il absolve de obligagia de a executa dispoziliile primite, cu exceplia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale sau pun in pericol siguranga
angajalilor sdi ori a unor terle persoane. in acest caz contractantul va comunica, in scris,
achizitorului temeiurile legale/tehnice care au stat labaza deciziei sale.
g.n. Dacd respectarea gi executarea dispoziliilor previzute la aliniatul precedent
determini difiiult5gi care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului. in acest caz, inainte de a proceda la executarea
dispozigiilor scrise ale achizitorului care presupun costuri suplimentare, contractantul va
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obline acordul scris al achizitorului cu privire la acest lucru.
g.'iZ.in cazul in care conform legilor aplicabile se impune organizarea unei proceduri de
atribuire, achizitorul va comunica contractantului acest lucru ;i va dispune, daci este cazul,
sistarea contractului/prestirii acelor servicii/livririi acelor bunuri accesorii care necesiti
organizarea unei proceduri de atribuire.
9.13. Contractantul este rispunzitor de corectitudinea gi exactitatea datelor inscrise in
facturile sau documentele emise de el in legituri cu realizarea contractului. Contractantul
va suporta orice prejudiciu produs achizitorului ca urmare a informaliilor incorecte/false
-transmise acestuia.
g.t4,contractantul are obligalia de a respecta toate prevederile legale cu privire la
proteclia impotriva incendiilor [inclusiv de a nu utiliza substanle sau instalalii care pot
produce incendii), a muncii sau a mediului. Contractantul va suporta toate pagubele
produse achizitorului sau unor terle persoane ca urnlare a nerespectirii de citre angajalii
sau prepugii sii a obligaliilor mai sus mentionate.

Art. 10. Obligaliile achizitorului
10.1. Achizitorul se

obligi sd receplioneze serviciile gi produsele accesorii daci

acestea

corespund din punct de vedere calitativ gi cantitativ standardelor gi/sau performanlelor
soliciiate de acliiritor gi/sau, dacd este cazul, celor previzute de lege.
t}.Z.plata facturilor se va face in termenele previzute de lege. Daci achizitorul nu
onoreazi facturile in termenele previzute de lege contractantul are posibilitatea de a
urmlrii realizarea drepturilor sale in condiliile stabilite de legile in vigoare 9i de prezentul
contract,
10.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor 9i a oriciror alte
informalii sau dispozigii scrise transmise contractantului gi va suporta orice prejudiciu
produs acestuia ca urmare a informaliilor incorecte/false comunicate de el.

Art. 11. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabili a obtigaliilor
care una din pirgi nu igi indeplinegte sau i;i indeplinegte in mod
necorespunzitor obligaliile asumate, cealalti parte poate cere executarea silitd a
obligagiilor contractuale neexecutate sau executate in mod necorespunzitor.
LI.Z.Daci nu cere executarea silitl a obligaliilor contractuale, creditorul obligaliei
neexecutate sau executate in mod necorespunzdtor are dreptul la rezilierea contractului,
precum 9i la daune-interese, daci i se cuvin (conform art. L54g din Codul Civil). in acest
caz, conform art. 1550 din Codul Civil, creditorul obligaliei neexecutate sau executate in
mod necorespunzitor poate invoca in mod unilateral rezilierea, aceasta urmAnd sd
opereze de plin drePt.
tL.3. Conform art. 1552 din Codul civil, rezilierea unilateral5 va avea loc prin notificarea
scrisd a debitorului de citre creditor cu privire la obligaliile neexecutate sau executate in
At

11.1. In cazul

in

mod necorespunzitor.

L1,.4.inainte de a invoca rezilierea unilaterali, creditorul obligaliei neexecutate sau
executate in mod necorespunzitor va notifica debitorul cu privire la neconformitdlile
constatate gi ii va acorda un termen rezonabil in vederea soluliondrii lor [daci acest lucru
mai este posibil).
11.5. Creditorul obligaliei neexecutate sau executate in mod necorespunzitor poate
invoca, conform art. 1553 din Codul Civil, pactul comisoriul fird a mai fi necesard
acordarea unui termen sau punerea in intArziere (aceasta rezultAnd din simplul fapt al
neexecutarii) in urmitoarele cazuri:
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aJ contractantul cesioneazi obligaliile sale previzute in prezentul contract;
bl contractantului i se retrage licenla de funclionare sau, dupi caz, igi pierde dreptul de a
profesa;

cJ aparilia unor circumstanle care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului
gi care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga mdsuri incAt indeplinirea

d)

-

contractului ar leza interesele legitime ale pdrlilor.
aparilia forlei majore sau a cazului fortuit, cAnd achizitorul sau contractantul se afli in
imposibilitatea de a continua contractul, daci forga majori sau cazul fortuit aclioneazd
sau se estim eazd ca va acliona o perioadd mai mare decAt cea rdmasi de executat.

in toate aceste cazuri, contractantul are dreptul de a

pretinde numai plata
pane
incetirii de plin drept
la
data
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinite
a acestuia. Toate drepturile gi obligaliile pdrlilor niscute pAnd la data incetirii contractului
nu vor fi afectate de rezilierea acestuia.
IL.T. Partea care invoci pactul comisoriu va notifica, in mod obligatoriu, in scris acest
lucru celeilalte pirli precizAnd totodati motivul deciziei sale.
1i..8. in cazul in care una din pirli nu i;i indepline;te sau iSi indeplineqte in mod
necorespunzdtor obligaliile asumate, cealaltd parte poate pretinde despigubiri.
jJ.g. in cazul in care obligaliile neexecutate sau executate cu intArziere privesc plata unor
sune de bani, penalitdlile se vor calcula conform prevederilor art. B din Legea nr. 72/20t3
privind misurile pentru combaterea intArzierii in executarea obligaliilor de plati a unor
sume de bani rezultAnd din contracte incheiate intre profesionigti 9i intre acegtia 9i
autoritili contractante. in acest caz dobAnda penalizatoare pentru plata cu intArziere curge
de la termenul previzut la art, 6 alin. (1J ;i (2) din actul normativ anterior menlionat pAnd
la momentul efectiv al plSgii. Contorm art. 1535 din Codul civil cuantumul dobAnzii
penalizatoare va fi cel stabilit prin Ordonanla Guvernului nr. !3/2011 privind dobAnda
legali remuneratorie gi penalizatoare pentru obligalii bdnegti, precum gi pentru
reglementarea unor misuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
f f.f O. in cazul altor obligalii decAt cele avAnd ca obiect plata unei sume de bani, creditorul
obligaliei neexecutate sau executarea cu intArzrere are dreptul la daune-interese egale cu
dobAnda legali, calculatd de la data la care debitorul este in intArziere asupra
echivalentului in bani al obligaliei gi pAnd la executarea efectivi a acesteia, cu exceplia
cazului in care creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de intArzierea in
11.6.

executarea obligagiei. Conform art. 1553 din Codul Civil, punerea in intArziere a
debitorului, opereazd din simplul fapt al neexecutirii.
tL.I1. Conform art. 1539 din Codul civil, penalitilile stabilite in prezentul contract sunt
stipulate pentru neexecutarea obligaliilor la timp sau in locul menlionat ele nefiind de
naturi si elibe reze debitorul de executarea in naturi a obligafiei principale daci acest
lucru mai este posibil.
I1.LZ. in cazul in care, chiar gi dupi aplicarea prevederilor referitoare la penalitdli din
prezentul contract, partea in culpi refuzi si igi duci la indeplinire obligagiile, creditorul
obligalilor neexecutate are dreptul de a duce la indeplinire el insugi sau prin incheierea de
convengii cu terli a oricirei obligalii ce incumbi debitorului gi care nu a fost indeplinitd de
acesta in condigiile stabilite. in acest caz debitorul obligaliei neexecutate vI suporta
costurile astfel apdrute.
11.13. Plrlile vor stabilii de comun acord nivelul despigubirilor datorate creditorului
obligaliei neexecutate de citre debitor iar dacd acestea nu se inleleg pe cale amiabild
solulionarea litigiilor apirute se va face de citre instanlele de judecatd competente.

Art. L2. Garanlia de bund execulie a contractului
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IZ.L. Conform prevederilor art.39 alin. (2) din HotirArea Guvernului nr. 395/20L6 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizilie publice/acordurilor-cadru din Legea nr. 98 /2016, in cazul
atribuirii unui contractde furnizare sau de servicii, cu exceplia serviciilor de proiectare, a
cirui valoare estimatd este mai micl decAt valoarea previzuti la art. 7 alin. [1) din Legea
nr.98/2016, achizitorul are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanliei
de"bund execulie.
LZ.Z. Av1nd in vedere cele precizate anterior precum gi durata foarte scurti de prestare a
- serviciilor/furn izare a bunurilor accesorii achizitorul nu soliciti constituirea unei garanlii
de bund executie a contractului.
CLAUZE SPECIFICE

Art. 13. Receplie, inspeclii gi teste
Contractantul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii
astfel incAt si se respecte data stabilitd pentru organizarea evenimentului "Vrancea Eroic[".
13.1. prestarea serviciilor/furnizarea bunurilor accesorii trebuie si se deruleze conform
obligaliilor asumate.
I3.2.Achizitorul, prin reprezentalii sii, are dreptul de a inspecta produsele accesorii
livrate gi/sau modul de prestare a serviciilor pentru a verifica conformitatea lor cu
standardele solicitate de acesta gi daci este cazul de lege.
13.3. Achizitorul are obligagia de a notifica, in scris, contractantului identitatea
reprezentangilor sii imputernicili pentru efectuarea inspecliilor sau a altor activitdli de
verificare legate de modul de indeplinire a contractului.
t3.4.Daci vreunul din serviciile sau produsele accesorii inspectate nu corespunde
specificafiilor, achizitorul are dreptul sd il respingd, iar contractantul are obli galia, firi a
modifica prelul contractului:

a) de a reface serviciile presta te/d,ea inlocui produsele accesorii refuzate; sau
b) de a face toate modificlrile necesare pentru ca serviciile sau produsele accesorii
si corespundi standardelor solicitate de achizitor gi/sau daci este cazul
previzute de lege.
13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta gi, dacl este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau am1nat datoriti faptului ci produsele accesorii au fost inspectate de contractant, cu
sau tiri participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livririi acestora la

destinalia finali.
13.6. in cazul in care contractantul intArzie inceperea contractului (prestarea serviciilor/
furnizarea bunurilor accesorii), sau daci nu i;i indeplinegte indatoririle prevdzute in
contract, achizitorul este indreptigit si-i fixeze un termen pAnI la care activitatea si intre
in normal gi sd il avertizeze cl,,in cazul neconformirii, la expirarea termenului stabilit ii va
rezilia contractul. Termenul va fi stabilit in a$a fel incAt si nu se decaleze data de
organizare a evenimentului "Vrancea Eroici". Achizitorul are dreptul de a supraveghea
desfigurarea contractului gi de a stabili conformitatea serviciilor prestate/bunurilor
accesorii livrate cu specificaliile din contract gi/sau ofert5.

Art. 14. intArzierea finalizirii gi sistarea contractului

14.t.

in cazul in care:
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aJ condiliile climaterice exceplional de nefavorabile constate de autoritilile abilitate
ale statului care au fost de naturi si blocheze activitatea contractantului;
b) oricare alt motiv de intArziere care nu se datoreazi culpei contractantului 9i nu a
survenit prin incilcarea contractului de cdtre acesta

indreptdlesc contractantul de a solicita modificarea termenelor de prestare a serviciilor
sau livrare a bunurilor accesorii stabilite prin contract/caietul de sarcini atunci, prin
consultare, pirlile vor stabili:
de prestare a serviciilor/livrare a bunurilor accesorii
(daci este cazul) la care contractantul are dreptul;
iotalul cheltuielilor suplimentare [daci este cazul), care se va adduga la prelul
contractului in cazul in care conform legilor aplicabile nu se impune organizarea
unei proceduri de atribuire. in caz contrat se aplici corespunzitor dispoziliile art.

a) orice modificare a duratei
b)

9.L2
L4.2,

in

cazul

in care, pe parcursul deruldrii

contractului, achizitorul constatd

neconformitdli in indeplinirea cerinlelor de performanld ;i calitate stabilite prin prezentul
contract, ya fi indreptdlit si solicite contractantului remedierea, indeplinirea sau
conformarea la obligagiile contractuale. Contractantul se obligl si se conformeze
solicitirilor achizitorului in termenul stabilit de acesta din urmi fird a se modifica
valoarea contractului.
14.3. Contractantul are dreptul si refuze conformarea la solicitlrile achizitorului doar dacd
astfel se incalcd prevederile^legale sau se pune in pericol viala ori sdnitatea angajalilor sdi
sau a unor terle persoane. in acest caz contractantul va comunica, in scris, achizitorului
temeiurile legale/tehnice care au stat labaza deciziei sale.
14.4. in cazui in care contractantul nu igi executi sau igi executi in mod necorespunzitor
obligaliile asumate acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului prin acliunile
gi/siu inacliunile sale.

Art. 15. Ambalare gi marcare
15.1. Contractantul are obligalia de a ambala bunurile accesorii transmise achizitorului
pentru ca acestea si facd fali, firi limitare, la orice situalii neprevizute ce pot apirea pe
durata transportului, in aga fel incAt si ajungi in buni stare la destinalia finali.
IS.Z. Contractantul este responsabil pentru transportul bunurilor accesorii la destinalia
finali (respectiv sediul achizitorului) in bune condilii suportAnd toate cheltuielile
ocazionate de livrare precum gi de remedierea oricdror deterioriri produse acestora in

timpul transportului.
15.3. Toate materialele de ambalare a produselor accesorii, precum 9i toate materialele
necesare protecliei coletelor rdmAn in proprietatea achizitorului.
Art. 16. Livrarea produselor accesorii

t6.L.Contractantul are obligagia de a livra produsele la destinalia finald indicatd
achizitor firi a modifica prelul contractului.

de

Art. 17. Riscul contractului
LT.1.. CAt

timp bunurile accesorii care fac obiectul prezentului contract nu sunt predate

achizitorului, riscul contractului cu privire la acesta rimAne in sarcina contractantului.

Art. 18. Aiustarea prelului
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18.1. pentru serviciile prestate/bunurile accesorii livrate, plilile datorate de achizitor
contractantului sunt cele declarate in propunerea financiari anexd la contract.
18.2. Prelul contractului nu se ajusteazd.

Aft. 19. Amendamente
tg.t. pirlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adigional, numai in cazul apariliei unor

circumstanle care lezeazd,interesele comerciale legitime ale acestora 9i care nu au putut fi
previzute la data incheierii contractului.
11g.Z. prevederile prezentului art. nu se aplicd acelor clauze pentru a ciror modificare legea
impune indeplinirea unor condilii speciale atAt timp cAt aceste condilii nu sunt indeplinite.

Art. 20. Subcontractanli 9i terli sustindtori
20.L. Contractantul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractanlii desemnagi
(daci existi), in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2. Contractantul are obligagia de a prezenta toate contractele incheiate cu
subcontractanlii desemnali in oferti.
20.3. Lista subcontractanlilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract'
20.4. in raporturile dintre pdrfi, contractantul este pe deplin rispunzitor fald de achizitor

care subcontractantul/terlul suslinitor i;i indepline;te partea sa din
contract/activitifile pentru care a acordat susfinerea.
20.5. Subcontractantul/terlul suslinitor este pe deplin rdspunzitor fald de contractant de
modul in care igi indeplinegte partea sa din contract/activitifile pentru care a acordat

de modul

in

sus!inerea.
20.e.

inlocuirea/introducerea subcontractanlilor din/in contract se poate face in

urmitoarele

cazuri:

.

a) inlocuirea privegte subcontractanlii nominalizali

in oferti gi activit5lile care au

fost indicate in oferti ca fiind realizate de subcontractanfi. in aceasti situalie
valoarea aferenti activitililor subcontractate va fi cel mult egal5 cu valoarea
declarati in cadrul ofertei ca fiind subcontractati. De asemenea, obiectul noului
contract de subcontractare nu va putea si modifice obiectul contractului de
subcontractare anterior. in sfArgit obiectul gi valoarea noului contract de
subcontractare nu vor putea conline serviciile sau bunuri accesorii
prestate/livrate de cdtre subcontractantul inilial gi nici valoarea aferentd acestora.
b) declararea unor noi subcontractanli ulterior datei semnirii contractului de
achizilie publici in condiliile in care serviciile sau bunurile accesorii ce urmeazd a
fi subcontractate au fost prevdzute in oferti fdrd insi a se indica inilial opliunea
subcontractdrii acestora, daci se indeplinesc urmitoarele condilii cumulative:
introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii
criteriilor de calificare/seleclie sau in privinla apliclrii criteriului de atribuire
raportat la momentul evaluirii ofertelor;
ll. introducerea unui nou subcontractant nu modificd prelul contractului dintre
autoritatea contractanti gi contractant;
lll. introducerea unui nou subcontractant este strict necesari pentru indeplinirea
contractului de achizilie publicd;
Pagina 9 din 12

unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general
al obiectului contractului de achizilie publici [altfel spus scopul contractului,
precum gi indicatorii principali ce caracterizeaz| rezultatul contractului rdmAn
nemodifica!i).

iv. prin introducerea

,
r

c) renunla reaf retragerea subcontractanlilor din contractul de achizifie- publicd. in
scest caz contractantul are obligagia de a prelua parteafpdrlile din contract
aferente activitilii subcontractate sau de a inlocui subcontractul cu unul nou in
condigiile previzute la litera a).

Z0.T.inlocuirea/implicarea subcontractanlilor dupi data semndrii contractului se poate
realiza doar cu acordul autoritelii contractante.
Z1.B.Contractantul are obligalia de a se asigura de faptul ci toate contractele incheiate
intre el gi subcontractanfii- sii vor conline in mod obligatoriu cel pufin urmitoarele
elemente:
ce urme azA a fi subcontractate;
de contact, reprezentanlii legali ai subcontractanfilor;
datele
b) numele,
c) valoarea aferenti prestaliilor ce revin subcontractantilor.
aJ

activitilile

Z0.g.in cazul declaririi unor noi subcontractangi ulterior datei semnirii contractului de
prin
achizilie publica acegtia au obligalia de a prezenta o declara;ie pe propria rdspundere
care tgi aiumi respectarea prevederilor caietului de sarcini gi a propunerii tehnice depuse
de cdtre contraciant la procedura de achizilie publici, aferenti activitilii supuse
subcontractirii.
gi alte
20.10. De asemenea, noii subcontractanli au obligalia de a transmite certificatele
documente necesare pentru verificarea inexistengei unor situalii de excludere [a$a cum
publice) ;i a
sunt prevdzute acestea in Legea nr. 98 /20L6 privind achiziliile
'contractul
de achizilie
..ru.rLl or f capabilitlgilor corespunzitoare pirlilor de implicare in

publici.

'|

care contractantul invoci suslinerea unei ter! angajamentul ferm de
suslinere depus in cadrul ofertei de cdtre acesta va deveni anexi la contract. Acest
document va trebui si conlini in mod obligatoriu angajamentul terlului ci va asigura, ori
de cAte ori este nevoie, suslinerea contractantului daci acesta intAmpini dificultdfi pe
parcursul executirii contractului in domeniile care au fdcut obiectul suslinerii.
Z0.IZ. De asemenea, cu titlu de garanfie, angajamentul ferm va conline 9i o clauzd cu
privire la faptul ci pirlile (respectiv contractantul gi terlul suslinitorJ sunt de acord cu
cesionarea cdtre rChiritor a dreptului de a urmirii orice pretenlie la daune pe care
contractantul ar putea si o aibi impotriva terfului suslindtor pentru nerespectarea
obligaliilor asumate prin angajamentul ferm de susfinere.
20.11.

in cazul in

Art. 21. Cesiunea
21.L. Contractantul are obligalia de a nu transfera total sau parlial obligaliile sale asumate
prin contract.

Art. Z?.Forla maiori
22.t. Forla majori trebuie constatati de o autoritate competenti.
ZZ.Z, Forla majord exonereaz| pilrlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate
prin prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta acfioneazi.
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223. indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a forgei majore, dar
fdrd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrgilor pAnd la aparilia acesteia.
ZZ.4.Partea contractanti care invocd forla majorl are obligalia de a notifica celeilalte
pdrfi, imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice misuri care ii stau la
dispozilie in vederea limitirii consecinfelor.
22.5,. Daci forla majori aclioneazi sau se estim eazd, ci va acliona o perioadi mai mare
decAt cea rimasi de executat din contract, fiecare parte va avea dreptul sd notifice
celeilalte pirli incetarea de plin drept a prezentului contract, firi ca vreuna din pdrli sd
poate pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 23. Solulionarea litigiilor
Achizitorul gi contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legdturi cu indeplinirea contractului.
23.2. Daci, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i contractantul nu
reu$esc si rezolve in mod amiabil o divergenli contractuali, fiecare poate solicita ca
disputa sd se solulioneze de citre instanlele judecdtoregti competente din RomAnia.
23.L.

Art. Z4,Limba care guvern eazdcontractul
24.1,. Limba care guverneazd

contractul este limba romAnd.

Art. 25. Comuniciri
25.1. Orice comunicare intre pirfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
si fie transmisi in scris.
25.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cAt gi in

momentul primirii.
25.3. Comunicirile intre p5rli se pot face;i prin telefon, telegrami, telex, fax, e-mail sau
alte mijloace de comunicare cu condilia confjrmdrii in scris a primirii gi conlinutului
comunicirii.

Art. 26. Legea aplicabile contractului
26.L. Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Art. 27. Clauze finale
27.t. incetarea prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligalii a pirlilor in
cazul in care, prin natura lor, obligaliile respective rimAn in vigoare 9i dupd incetarea
contractului.
27 .2. De asemenea, p5rlile rimAn rispunzitoare in limita termenelor legale de prescriplie
pentru orice fapte/acte intreprinse de citre acestea pe perioada destdguririi contractului
gi ale ciror rezultate apar dupi incetarea efectelor contractului daci ele sunt de naturi sd
prejudicieze interesele gi drepturile legitime ale celeilalte pirfi.
27,3. in cazul in care pirlile igi incalci obligaliile lor, neexercitarea de partea care suferd
un prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a obligagiei
respective nu inseamni ca ea a renunlat la acest drept.
27.4. in situalia in care una sau mai multe prevederi din prezentul contract devin, din orice
motiv, neexecutabile, ilegale sau in altfel invalide in orice privinli, in baza legilor ce
guverne azd prezentul contract, celelalte prevederi ale prezentului contract, rimAn valabile.
Contractul va fi interpretat ca gi cAnd prevederile neexecutabile, ilegale sau invalide nu ar
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fi fost incluse in acesta.
Pirgile au inleles si incheie prezentul contract in doud exemplare, cAte unul pentru fiecare
parte.
CONTRACTANT

ACHIZITOR

Muzeul Vrancei

Director
Prof. Dr. Horia Dumitrescu
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