Contract de servicii

nr. ..'......... din ...'....,..
gS1201.5privind achiziliile publice;i a llor5.Arii Guvernului nr'
prevederilor referitoare
395lZl7lpentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
ditt l,egea nr. 98/2016 s-a
la atribuirea crnLractului de achizilie publicd/acorciului-caclru
intheiat prezentul contract de servicii tntre:

in temeiul Legii nr.

Art. 1. P[r;i contractante

1.l,.Muzeul Vrancei cu serliul

+

tn municipiui Focqani' str' llf:!ii-:l-.::

B'

telefon

deschis
40237222g90,fax + 4023 7Z2ZB}O, cont igRN R094TRE224G67ffiA3203030x

Ia Trezoreria Focsani,cod
avAnd funclia de Director,

fiscal 4350670, reprezentati legal prin dl. Horia Dumitrescu,
in calitate de achizitor' pe de o parte

9i

1.2. S.C.......r..,,,...r....., cu sediul

judelu1.......,

teiefon lfax'....'.""!.""",

tomerguiui

cod

fiscal"""""

.......reprezentatx prin

calitate cle contractan! pe de

judetul

in comuna
numdrul
cont

......., adresa..,"..,.'., str'...'., nr',

de inregistrare in Registrul
.,....".....deschis la
IBAN
."."'in
avAnd funclia de

alt[ palrle.

Art.2. Defini;ii
astfel:
2.1,.inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta!i

a) contract - prczentul contract 9i toate anexele sale;
sunt acestea numite in prezentul
b) achizitor gi contractant - parlile corltractante, a$a cum
contract;
(sau subconffactanlilor daci acegtia
r.:) prelul contractului - prelul plStibil contractantului
c5tre achizitor' in baza
existl gi gi-au u*p,.i,rrl, op;iunea de a fi pl5tili in mocl direct) de
a tutttror obligaliilor sale,
contr.actului, pentru indeplinirea integraix gi corespurrzitoare
asumate Prin contract;
orice alte asemenea
d) servicii - activit5li a ciror prestare face obiectul conffactului ;i
pot deduce in mod rezonabil
obligalii .r." ..oi,", contractantului prin contract [sau se
clin acesta) 9i daci este cazul prin lege;
prezentul contract sau care se pot
e) procluse - orice brinuri cuprinse in l,exa/anexele Ia
are obligalia de a le furniza
rleduce in mod rezonabil clin acesta 9i pe care contractantul
aferent servi ciilor prestate conform contractuiui;
sau de a
t) destinatie finalS - iocul unde contractantul are obligalia de a presta serviciile
furniza Produsele accesori i;
invincibil 9i inevitabil
g) forla majord - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut
[art. 1351 din Noul Cod Civii);
nici irnpiedicat de citre cel
h) cazul fortuit - este un eveniment care nu poate fi prevf,zut 5i
li produs (art' 1351 din
care ar fi fost chemat s5 rSspundi daci evenimentul nu s-ar
urmitoarele: rf,zboaie'
Noul cod civilJ. sunt considerate for!5 majorS sau caz fortuit
apirute ca
revoiulii, incendii, inundalii sau oriCe aite catasrofe naturale' restricgii
ci enun;iativi' Nu
urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivi,
asemenea celor de mai sus care'
este considerat forle major5/caz fortuit un eveniment
uneia
frrh a crea o impoiibiiitit",l. executare, face costisitoare executarea obligaliiior
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pirli;
expres c6 sunt zile
i) zi - zi calendaristicd cu exceplia cazurilor in care se prevede
contract se determin5
lucr5toare; an - 365 de zile. Termenele cuprinse in prezentul
din

nr. 98/2016 privind
contbrm regulilor de calcul stabilite la art. 3 alin. 2) din Legea
achiziliile Publice.

Art.3. InterPretare
cuvintele la forma de
3.1 in prezentui contract, cu excePlia unei prevecieri contrare,
lucru este permis 9i
singular vor inciude forma de plural qi viceversa, acolo unde acest
cerut de context.
calendaristice, daci nu
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintx zile
se specifici in mod diferit.
CLAUZE OBTIGATORII

Art.4. Obiectul principal al contractului
prestarea serviciilor pentru
Cr:ntractantul se obligl ca in perioacla sonvenitd sf, asigure
,'vrancea Eroio[" i* conformitate cu obligatiile prcvdz*te prin
.rganizarea erenimen;urui
prezentul contract si/sau prin lege'
livrarea bunurilor accesorii menlionate in
4..1". De asemenea, contractantul va asigura,
contract'
caietul de sarcini care se constituie in anex5 la prezentul
cumpere 9i sd pliteasch prepl
sd
respectiv
4.2. Achizitorul se obligl sI achizifioneze,
prevederilor
convenit daci servicf le prestate/bunurile accesorii livrate conforrrt

cantitativ solicitarilor
prezentului contract corespund din punct de vedere calitativ 9i
ichizitorului 9i dacl este cazul celor previzute de iege'

Art.5. Preful contractului 9i modalititi de platd
de catre
Pre;ul convenit pentrLl tndeplinirea contractului, platibil contractantului
aclaugi
""""" lei
achizitor, este de .....:'....'....".......'. lei firi T'V'A' la care se
""' lei cu T'V'A'
T.V.A. rezultAnd o valoare totald a contractului de
verificlrii 9i certificIrii acestora de catre
5.2. Serviciile prestate vor fi decontate pe baza
accesorii efectiv
reprezerrtanXiiachizitorului, avandu-se in veciere doar serviciile/bu,urile
(real) prestate/livrate 9i calitatea acestora'
livrate nu inlituri rlspunderea
5.3. Acceptarea Ia plat[ a bunurilor accesorii
ele nu au fost obseruate
contractantului pentiu viciile dovedite ale acestora [chiar daci
ini!ial cle reprezentanlii achizitorului)'
privind achizitiile publice, autoritatea
5.4. Conform art. 218 alin. [1) din Legea nr.98/201'6
plili directe citre
contractanti va efectua, Ii solicitaiea expres5 a subcontractanfilor,
de ei) in
acegtia fcorespunzitor pXrgii/p5rliior din corttr;rct inclepliniti/indeplinite
t*git. aplicabile. in acest caz are loc transf'erul de drept al
conformitate cu dispoziliile
'
obligaliilor de ptata cdtre subcontractanli pentru partea/pirtile - din contract
a fost confirmata
realizata/realizate de ei. Transferul va opera tlin momentul in care
inclepi inirea obii gatiiior asunlate pri n crlntractul de subcontractare'
acegtia igi vor exprima (la
5,5. in vederea efectudrii de pllti directe citre subcontractorii,
caz, la momentul
rnornentul incheierii contractului cle achizitie public5 sau, dupd
5.1.
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fi plati$ tlirect de
inffoducerii acestora in contractul cle achizilie publicS) opfiunea de a
cltre autoritatea contractante.
agreali doar atunci cand
5,6. Achizitorul va efectua pl5lile directe caffe subconractanlii
pirlile frespectiv
prestalia acestora este confirmatd prin docunrente agreate cle toate
contractanti qi
autoritate contractantf,, contractant gi subcontractant) sau de autoritatea
blocheazl confirmarea
subconffactant atunci cand, tn mod nejustificat, contraclantui
executirii obligaliilor asumate de subcontractant'
nu va diminua
5.7. Dispoziliile referitoare la plata directi a subconrractanlilor
contractului de
rdspunderea contractantului in ceea ce privegte modul de indeplinire
achizilie publici,
Art. 6. Durata contractului

toatc p[rfile
Prezentul contract intrl in vigoare la clata semnirii sale de cXtre
bunurilor
contractante gi produce ef'ectele pana ta finalizarea prestirii serviciilor/livrSrii
definitiva a oricdror
accesorii gi plata integrala a acestora sau panS la solulionarea
c'ventuale acliuni
divergenge ivite intre 1#r;i cu privire la derularea contractului [inclusiv
in instantiJ.
contractului este identici cu
6.2, prin exceplie de la prevederile aliniatului anterior, durata
termenul legat de prescriplie in cazurilor prevdzute la art,27 .
implinirea termenelor menlionate Ia
6.3. Prezentul contract inceteazS s5 prociuca efecte la
C:l.1.

aiineatele precedente.
prestare a serviciilor/livrare a
6.4. Durata contractului este distinct5 de perioada de
a bunurilor accesorii esre'
bunurilor accesorii [termenul de prestare a serviciilor/livrare
termene pentru exercitarea
al5turi de alte elemente precum perioada de plati a facturilor",
eventualelor acfiuni tn justilie etc parte a duratei contractuluiJ,

Art.7, Perioada de prestare

a

serviciilor
obiectul prezentului contract

fac
7.1. Prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii ce
de citre piryi 9i in;tiinlarea
se intinde pe o perioada de 15 zile de la semnarea contr;ictului
contractaniului cu privire la inceperea acestuia de cltre achizitor.
imediat dupd semnarea
7.2. Prestarea serviciilor/livrarea bunurilor accesorii va incepe
privire
la inceperea acestuia de
cu
contractuhti de cltre pArii giinqtiinlarea contractantului

citre achizitor.
Art. B. Documentele contractului
g,L, conform preveclerilorart. 147 alin. [1) din HotSrarea Guvernului nr.39512016 pentru

aprobarea normelor

de aplicare ale Legii nr. c)Blz0L6 privind achizitiile

publice'

prezentul contract'
documentele mengionate de acest text de lege devin anexe la
pentru aprobarea
t].2. Conform art. 1,47 altn. [2) din HotIrArLa Gttvernului nr' 395/2016
tn cazul in care, pe
normelor cie aplicare ale Legii nr. 98/2016 privinri acliziliile publice,
propunerii
parcursul indeplinirii contractului, se const;ti faptul c[ anumite elemente ale

de sarcini/
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinlelor prevdzute in caietul
documentalia de atribuire, prevaleazi prevederile acestuia/acesteia din urmd'
Art. 9. Obliga;iite principale ale contractantului
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obiigl s5 presteze serviciile 9i si furnizeze bunuri]e alccesorii ce fac
obiectul contractuiui la standarclele gi/sau performanlele solicitate de achizitor $i/sau,

9.1. Contractar-rtul se

daci este cazul, previzute pr:in lege'
fac obiectul
9.2, Contractantul se obligi si presteze serviciiie ;i sd furnizeze produsele ce
contractului ln termenul stabilit prin acesta.
9.3. Contractantul se obligl si clespigui:easc5 achizitorulimpotriva t'rriclror:

a') reclarnalii gi acliuni in justilie, ce rezultl din incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectualS [drepturi de autor, lice n!e, brevete, nume, mirci
inregistrate etc.) in legituri cu serr/iciile prestate sau bunurile accesorii furnizate;
9i

b) daune-interese, costuri, taxe ti cheltuieli de orice natur5, aferente, cu exceplia
situafiei in care o astfel de incdlcare rezulti din respectarea indicaliiior scrise ale
achizitorului.
9.4. Contractantul se

obligi

sd tnscrie pe facturile depuse la sediul

achizitorului in vederea

decontSrii numdrul c0ntractului tn baza cdruia au fost emise.
9.5. Orice alfe cheltuieii care rezulti din prezentul contract sau se

pot deduce in mod

rczonabii din acesta (precum, dar firi a se linrita la: deplasarea, cazarea, masa,
personalului tehnic de specialitate al contractantului/arti;tilor, depozitarea, transportul,
in
instalarea gi punerea in func;iune a scenei gi a celorlalte instalalii necesare desfigurdrii
bune c6ndigii a rnanifesthrilor etcJ gi care exced[ valorii saie se supol't5 de chrre
contractant.
q.A. ?n cazul in care serviciile prestate ;i clac.1 este cazul bunurile accesorii furnizate in baza
previzute
conryactului nu corespund standardelor de calitate solicitate de achizitor 9i/sau
incAt
acestea
lor
astfel
de lege, contractantul se obiig[ sE asigr.rre refacerea/r'etransmiterea
si rJspecte standardele rnengionate anterior fSrI alte cheltuielii pentru autoritatea
contractantd.
g.7. contractantul are obligalia de a rernedia viciile apirute cu privire la bunurile accesorii
prin
livrate cu atenlia gi promptitudinea cuveniti,,in concordanli cu obligaliile asumate
contract/stabilite Prin lege.
9.8, Contractantul are o-bligalia de a supraveghea realizarea serviciilor/livrarea bunurilor
accesorii, de a asigura forla de muncf,, materialele, instalaliile, echipamentele ;i toate
personalul
celelalte obiecte lpiecum, dar fira a se limita la: mijk:ace de transport pentru
pentru
sdu de specialitaie, truse de scuie necesare prestlrii serviciiior etc.) cerute de ;i
contract, in misura in care necesitatea asiguririi accstora este prevlzuti de lege/contract
sau se poate deduce

in mod rezonabil din acestea'

g.g, in raporturile dintre p5rli, contractantul este pe deplin responsabil pentru modul de

prestare a serviciilor inriiferent daci sunt realizate direct de el sau prin prepu;ii sii.
9,10. Contr.actantul are obligafia cle a respecta gi executa dispozi;iile scrise ale
achizitorului in orice problemf,, menfionat;i saLl nu in contract, referitoare la indeplinirca
acestuia, in cazul in care contractantui consider:i cd dispoziliile achizitorultti sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica olrieclii, in scris, flri ca
obiecliile respective si il absolve rle obligalia de a executa dispozitiile primite, cu exceplia
cazuiui in care acestea contravin prevederilor legale sau pun in pericol siguranfa
angajagilor sii ori a unor terle persoane. in acest caz contractantul va comunica, in scris,
achizitorului temeiurile legale/tehnice care au stat ia baza deciziei sale.
9.11. Dac[ respectarea 9i executarea dispoziliilor prevhzute la aliniatul precedent
determinl dificultili care genereazd 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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obfine acordul scris al achizitoruiui cu privire la acest lucru.
de
;.i;."i, cazul in care conform }egilor iplicabile se impune organizarea unej proceduri
cazui,
este
dac5
giva
dispune,
*triuuir., achizitorulva comunicu aonttuatuntului acest lucru
accesorii care necesitS
bunuri
acelor
servicii/livririi
sistarea contractului/prest6rii acelor
organizarea unei proceduri de atribuir:e.
dalelor inscrise in
9.1.3. Coltractantul este rdspunzitor cle corectitudirtea 5i exactitatea
facturile sau documeptele ernise cle el in legdturl cu reaiizarea contractului. Contractantul
va suporta orice prejudiciu proclus achizitorurlui ca urmare a informa}iilor incorecte/false
transmise acestuia,
cu privire la
9.14. Contractantui are obligalia de a respecta toate prevederile legale
care pot
instalalii
sau
substan;e
proteclia impotriva incendiilor [inclusiv de a nu utiliza
pagubele
proaui. incendii), a muncii sau a mediului. Contractantul va suporta toate
produse achizitorului sau unor terte persoane ca urmarc a nerespectiirii de citre angalalii
sau preputii sii a obligaliilor mai sus melllionate'

Art. 10. Obligaliile achizitorului
Achiziforul se obligd si receplioneze serviciile ;i produsele accesorii daci acestea
performanleior
corespund din punct deledere calitativ gi cantitativ stanclardeior 9i/sau
lege'
de
prevdzute
daci este cazul, celor
soliciiate de achizitor gi/sau,
-se
va
face in termenele prevezute de lege. Daci achizitorul nu
10.2. Plata facturilor
de a
onoreazi facturile in termenele previzute de lege contractantul are posibilitatea
prezentul
de
vigoare
in
legile
de
9i
urmirii realizarea drepturilo; sale in condiliile stabilite
10.1-.

contract.
a oriciror alte
10.3, Achizit6rul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor 9i
prejudiciu
r:rice
va
suporta
informalii sau clispozilii scrise transmise contractantului ;i
produs acestuia ca^urmare a informaliilor incorecte/false comunicate de e[.

Art. 11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabil{ a obligagiilor

care una clin plrgi nu i;i indeplincgte sau i;i inclepline;te in mod
silitd a
necorespunz5tor obligatiile aSunlate, cealaltl parte poatc Cere executarea
obligagiilor contractu.rle neexecutate sau executate in rnod necorespunzator,
creditorul obligaiiei
1,1.2, Daci nu cere executarea siliti a obiigaPiilor contractuale,
contractului,
neexecutate sau executate in mocl necorespunzitor are dreptul la rezilierea
precum gi la daune-intercse, daci i ,. .urin [conform art, i549 clin Codul Civil). in acest
.rr,.ouiorm art. 1550 din Coclul Civil, creditorul obligaliei neexecutate sau executate in
mod necorespunzltor poate invoca in mod unilateral rezilierea, aceasta urmAnd si
opereze de plin drePt.
prin rrotificarea
11.3. Conform art. 1552 din Codttl civil, reziiierea Lrnilaterald va avea loc
executate in
sau
neexecutate
privire
la
obtigagiile
scrisi a debitorului de c5tre creditor: cu
1,1.1,

in cazul in

mod necorespunzdtor.

inainte de a invoca rezilierea unilateralS, creditorul obligaliei neexecutate sau
executate in mod necorespunzitor va notifica debitorul cu privire la necontbrmitSlile
lucru
constatate gi ii va acorda un termen rezonabil in vederea solugion5rii lor (dacd acest

11".4.

mai este posibil).
poate
11.5. Creditorul obligaliei neexecutate sau executate in mod necorespunzltor
invoca, conform art. i553 din Codul Civil, pactul comisoriul flrd a mai fi necesari
fapt al
acordarea unui termen sau punerea in intArziere (aceasta rezr.rltfind din simplui
neexecutlrii) in urrnitoarele cazuri :
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a)
b)

confractantul cesioneazi obligagiile sale prevlzute itr prezentul contract;
contractantului i se retrage licenla de funcgionare sau, dupi caz, i;i pierde dreptul de a
profesa;

cJ aparifia unor circumstanle care nu au putut fi previzute la data ?ncheierii contractului
gi care conduc la modificarea clauzelor contractuale in aga rnisur5 incAt indeplinirea
contractului ar leza interesele legitirrie aier pirlilor.
dJ aparilia fbrgei majore sau a cazului fbrtuit, cAnd achizitorul sau contractantul se afli in
imposibilitatea de a continua contractul, daci forla majorl sau cazul fortuit aclioneaze
sau se estimeazl ca va acliona o

perioadl mai mare decAt cea r5mas5 de executat.

toate aceste cazuri, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indepliniti pAnI la data incetlrii de plin drept
a acestuia. Toate drepturile gi obliga$ile plrlilor niscute pinl la data incet5rii contractului
11.6.

in

nu vor li afectatc de rezilierea acestuia.
11.7. Partea care invocl pactul comisoriu va notifica, in mod obligatoriu, in scris acest
lucru celeilalte pXrfi precizAnd totodati motivul deciziei sale.
11.8. in cazul in care una din p5rli nu igi indeplinegte sau igi indeplineqte in mocl
necorespunzitor obligaliile asumate, cealaltl perrte poate pretinde despigubiri.
11.9. ?n cazui in care obligaliile neexecutate sau executate cu intirziere privesc plata unor
sume de bani, penalitdlile se vor calcula confbrm preveclerilor art. B din I-egea nr'72/ZAL3
privind misurile pentru combaterea intArzierii in executarea obligatiilor de platd a unor

sume cle bani rezultind din contracte incheiate tntre profesionigti 9i intre ace;tia ;i
autoritffi contractante. in acest caz dobinda penaiizatc,are pentru plata cu intirziere curge
cie la termenul preveizut la art. 6 alirr, [1) ,si (2J din actu] normativ anterior mcnlionat pdni
la momentul efectiv al plilii. Conform art. 1535 din Codul civil cuarttumul dobir:zii
penalizatoare va fi cel stabilit prin 0rdortanla Guvernului nr. 1312011 privind dobAnda
legalS remuneratorie ;i penalizatoare pentru obligagii binegti, precum 9i pentru
reglementarea unor mdsuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
L1,10, in cazul altor ohligalii decit cele avAnd ca obiect plata unei sume de bani, creditorul
ohligaliei neexecutate sau executarea cu intArziere are dreptul la daune-interese egale cu
dobinrla legalS, calculati de la data la care debitorul este in ?ntirziere asupra
echivalentului in bani al obligaliei gi pAnI la executarea efectivi a acesteia, cu exceplia
cazului in care creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de intArzierea in
executarea obiigaliei. Conform art. 1553 din Codul Civil, punerea in intArziere a
debitorului, opereazd din simplul fapt al neexecutirii.
11.11. Conform art. 1"539 din Codul civil, penalita!ile st;lbilite in prezentul contract sunt
stipulate pentru neexecutarea obligaliilor la timp sau in locui mentionat ele nefiind de
naturf, sI elibereze debitorul de executarea in naturH a obligaliei principale dacl acest
lucru mai este posibil.
11.12. in cazul in care, chiar gi dupl aplicarea prevederiior ref'eritoare la penalitSli din
prezentul contract, partea in culpl refuzi sI i;i ducl la indeplinire obliga}iile, creditorul
obligalilor ncexecutate are dreptul de a duce la indepiinire el insu;i sau prin incheierea de
convenlii cu terfi a oriclrei obligalii ce incumbi debitorului ;i care nu a fost indeplinitl de
acesta in condiliile stabilite. in acest caz debitorul obligaliei neexecutate vi suporta
costuri le astf'el apirute.
11.13. Pirtile vor stabilii de comun acord nivelul despigubirilor datorate reditorului
obligatiei neexecutate de cltre debitor iar dacl acestea nu se inleleg pe cale amiabil5
solulionarea litigiilor apirute se va face de cltre instantele de iudecatl competente.

Art. L2. Garantia de buni executie a contractului
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12.1. Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Hot5rArea Guvernului nr. 395/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor: referitoare la atribuirea
contractelor de achizilie publice/acordurilor-cadru din Legea nr. 98/20L6, in cazul
atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu exceplia serviciilor de proiectare, a
cirui valoare estimatl este mai micl decAt valoarea previzuti la art. 7 alin. [1) din Legea
nr.98/20.16, achizitorul are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanliei

bunl execufie.
12.2. Avdnd in vedere cele precizate anterior precurn gi durata foarte

de

scurti de prestare a

serviciilor/furnizare a bunurilor accesorii achizitorul nu soliciti constituirea unei garanlii
de bunl execulie a contractului,
CLAUZE SPECIFICE

Art. 13. Recepfie, inspecgii gi teste
Contractantul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor/iivrarea bunurilor accesorii
astfel incAt si se respecte data stabilit[ pentru organizarea evenimenlului "Vrancea ]iroic5".
13.L. Prestarea serviciilor/furnizarea bunurilor accesorii trebuie si se deruleze confornt
obligaliilor asumate.
L3.2. Achizitorul, prin reprezentalii sii, are dreptul de a inspecta produsele accesorii
livrate qi/sau modul de prestare a serviciilor pentru a verifica conformitatea lor cu
standardele solicitate de acesta r;i dacl este cazul de lege.
13.3, Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris, contractantului identitatea
reprezentanlilor sii irnputernicili penffu efectuarea inspecliilor sau a altor ;rctivitifi de
verificare legate de modul de indeplinire a contractului.
13.4. Daci vreunul din serviciile sau produsele accesorii inspectate nu corespunde
specificatiilor, achizitorul are dreptul si il respingi, iar contractantul are obligagia, f5r.i a
rnodifica prelul contractului :

a)

de a reface serviciile prestate/de a inlocui produsele accesorii refuzate; sau

bJ de a face toate rnodificirile necesare pentru ca serviciile sau produsele accesorii
sI corespundl standardelor solicitate de achizitor qi/sau riacd este cazul
previzute de Iege.

fi limitat
cu
contractant,
sau amfinat datoritl faptului cd produsele accesorii au fost inspectate de
sau fird participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livririi acestora la
destinalia finalS.
13.6, in cazul in care contractantul intArzie inceperea contractului (prestarea serviciilor/
furnizarea bunurilor accesorii], sau dacl nu igi indeplinegte indatoririle previzute in
contract, achizitorul este indreptifit s5-i fixeze un termen pAni la care activitatea sE intre
in normal gi si il avertizeze ci, fn cazul neconformf,rii, la expirarea termenultti stabilit ii va
rezilia contractul. 'lernrenul va fi stabilit in aga fel incAt sd nu se decaleze data de
organizare a evenirnentului "Vrancea Eroici". Achizitorul are dreptul de a supraveghea
desfS;urarea contractului gi de a stabili conformitatea serviciilor prestate/bunurilor
accesorii livrate cu specificaliile din contract gi/sau oferti.
13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta gi, daci este necesar, de a respinge nu va

Art. 14, intfirzierea finalizirii gi sistarea contractului

14.1. in cazul in

care:
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a)' condiliile climaterice exceplionai de nefavorabiie corlstate de autoritilile abilitate
ale statului care au fost de naturi sd blocheze activitatea contractantului;
bJ oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazi culpei contractantului 9i nu a
survenit prin incllcarea contractului de citre acesta
indreptigesc contractantul rle a sr:licita modificarea termeneior cle prestare a serviciilor
sau livrare a bunurilor accesorii stabilite prin cotltract/caietul de sarcini atunci, prin
consultare, pirlile vor stabili:
de prestare a serviciilor/livrare a hunurilor accesorii
are dreptul;
contractantul
la
[dacd este cazul) care
iotalul cheltuielilor suplimentare (daci este cazulJ, care se va adiuga la preful
contractului in cazul in care conform legilor aplicalriie nu se impune organizarea
unei proceduri dc atribuire, in caz contrat se aplicX cclrespunzltor clispoziliile art'

a) orice modificare a duratei
b)

9.1.',2

1.4.2.in cazul

in

care, pe parcursul derulSrii contractului, achizitorul constatit

neconformit}li in inrleplinirea cerinlelor de performan!5 9i calitate stabilite prin prezentul
contract, va fl indreptilit sd solicite contractantului remedierea, indeplinirea sau
conformarea la obliga;iile contractuale. Contractantul se obligl sI se conformeze
solicit[ri]or achizitorutui ?n termenul stabilit de acesta din urrnl firi a se modifica
valoarea contractului.
1"4,3, Contractantul are dreptul sd refuze conformarea la solicitlriie achizitorului doar daci
ast{'el se incalci preveclerilelegale sau se pune in pericolviaga ori sinltatea angaiafi}or sdi
sau a unor terle persoane. in aCeSt caz contractantul va comunica, in scris, achizitorului
temeiurile legale/tehnice care au stat labaza decizici sale.
14.4. in cazui in care contractantul nu igi L'xecute sau iqi executi in mod necorespunzdtor
obligagiile asumate acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului prin acfiunile
gi/sau inacfiunile sale.

Art. 15. Ambalare gi marcare
are obligagia de a ambala bunurile accesorii transmise achizitorului
pentru ca acestea sI faci fa![, fIrI limitare, la orice situalii neprevf,zute ce pot apirea pe
durata transportului, in a;a fel incAt sd ajungS in bunE stare la destinalia finalS.
15.2. Ccrntractantul este responsabil pcntru transportul bunurilor accesorii la destinafia
finalX (respectiv sediul achizitoruluiJ in bune condilii suportand toate cheltuielile
ocazionite rie livrare precum gi de remedierea oriclror deterioriri produse acestora in
timpul transportului.
15.3,'foate rnaterialele de ambalare a procluselor accesorii, precum ;i toate materialele
neCesare protecfiei coietelor rimAn in proprietatea achizitorului.
Art. 16. Livrarea produselor accesorii
15.1, Contractantul

16,1. Contractantul

achizitor

flri

are obligalia cle a livra produsele la destinagia final5 indicati

de

a modifica prelui contractului.

Art. 17. Riscul contractului
17,L, Cet

timp bunurile accesorii care fac obiectul prezentului contract nu sunt predate

achizitorului, riscul contractului cu privire la acesta rimAne

Art. tB. Ajustarea prelului
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?n

sarcina contractantului'

pentru serviciile prestate/bunurile accesorii livrate, plllile datorate de achizitor
contractantului sunt cele c{eclarate in propunerea financiari anexi la contract'
1g,1.

18.2. Prelul cr:ntractului nu se aiusteaz5.

Art. 19. Amendamente

au dreptui, pe elurata indeplinirii contractului, de a conveni
unor
modificarea clauzelor contractulr-ri, prin act adilional, numai in cazul apariliei
19.1. PSrtile contractante

putut fi
care lezeazia interesele comerciale legitime ale acestora 9i care nu au
prevlzute la data incheierii contractului.
modificare ]egea
19.2. p..u.derile prezentuiui art, nu se aplic[ acelor clauze pentru a clror
indeplinite.
sunt
impunc tndepliniiea unor condilii speciale atat timp c&t aceste condilii nu

airar*rir"ie

Art.20. Subcontractanli 9i ter;i sus[initori
20.L. Contl.actantul are obligafia de a incheia contracte cu subcontractanlii
el a semnat contractu] cu achizitorui'
[dacfi existiJ, in aceleagi condilii tn care

desemnali

incheiate cu
)0,2. Cunt.r.tontrl ,i. obligafla de a J:rezenta toate contractele
subcontractanlii desenlnali in oferti,
contractele
20.3. Lista subcontractangilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cit 9i
incheiate cu ace;tiir se constitttie in anexe la prezentul contract'
iO.+-ir.rporturit" clintre plrfi, contractantui este pe deplin rispunzltor fa!5 de achizitor
de modul in care subcontractantul/terlul suslinitor i;i indepline$te partea sa din
contract/activitifile pentru care a acordat sus!inerea'
fali de conffactant de
20.5, Subcontractarltul/terlul suslinator este pe cleplin r5spunzitor
a acordat
modul in care igi indeplinegte partea sa din contractfactivitSlile pentru care
sus!inerea.
ZO,O.

infn.rirea/introdLlcerea subcontractangilor

din/in conract se poate face

in

urmXtoarele cazuri:
au
a) inlocuirea privegte subcontractanlii nominalizali in ofert.l 9i activitSlile care
fost indicaie in otertf; ca fiinrj realizate de sukrcontractanli. In aceasti situafie
valoarea af'erenti activitililor subcontractate va fi cel mult egali cu valoarea
cleclarati in cadrul of'ertci ca fiind subcontractatS. De asemenea, obiectul noului

contract de subcontractare nu va putea si modifice obiectul contractului de
subcontractare anterior. in sfAr;it obiectul gi valoarea noului contract de
subcontractare nu vor putea contine serviciile sau bunuri accesorii
prestate/livrate de cltre suLrcontractantul ini!ial ;i nici vaioarea aferentl acestora.
b) declararea unor noi subcontractanli ulterior dateri semnlrii contractului de
achizilie publici in condiliile in care serviciile sau bunurile accesorii ce urmeazi a
fi subcontr-actate au fost previzute in oferti fir[ insl a se indica ini[ial opliunea
subcontractirii acestora, daci se indeplinesc urmitoarele condilii cumulative:
introclucerea unui nou subcontractant nu are irnpact asupra indeplinirii
criteriilor de calificarelsclcclie sau in privinfa aplicXrii criteriului de atribuire
raportat la momentul evaluirii ot'ertelor;
ll
introducerea unui nou subcontractant nu modifici prelul contractuiui dintre
autoritatea contractanti ;i contractant;
iii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea
contractului de achizilie publici;
i.
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iv.

prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general
al obiectului contractului de achizilie publici [altfel spus scopul contractuiui,
precum ;i indicatorii principali ce caracterizeazi rezultatul contractului rim6n
nemodifica!iJ.

achizilie publicS. in
partea/p5rfile
din contract
prelua
de
a
obiigalia
are
acest caz contractantul
cu
unul nou ilt
aferente activitSlii subcontractate sau de a inlocui subcontractul

cJ renunfarea/retragerea subcontractanlilor clin contractul de

condigiile previzute la litera aJ.
20.7. inlocuirea/implicarea subcontractanlilor dupl data semnirii contractului se poate
realiza doar cu acordul autoritSlii contractante.
20.8, Contractantul are obliga;ia de a se asigura de faptul ce toate contractele incheiate

intre el gi subcontractanfii sii vor conline in mod obligatoriu ccl pulin urmitoarele
elemente:

a) activitSlile ce urmeazl a fi suhcontractate;
b) numele, datele de con[acq reprezentan!ii legali ai subcontractanlilor;
c) valoarea aferentl prestafiiior ce revin subcontractanlilor.
20.9.

in cazul declarlrii unor noi subcontractanli ulterior datei semnirii contractului

de

achizilie publici ace$tia au obligalia de a prezenta o declaralie pe propria rispundere prin
care iqi asume respectarea prevederilor caietului de sarcini gi a propunerii tehnice depuse
de citre contractant la procedura de achizi!ie publicX, af'erentl activiti!ii supuse
subcontractirii.
20.i.0. De asemenea, noii subcontractanli au obligalia de a ffansmite certificatele 9i alte
clocumente necesare pentru verificarea inexistenlei unor situagii de excludere (aga cum
sunt previzute acestea in l,cgea nr. 981201,6 privind achizi[iile publice) ;i a
resurselor/capabilititilor corespunzltoare pirlilor de implicar"e in contractul de achizi!ie
publicS,

20.1L.in cazul in care contractantul invoci sLlsginerea unei ter! angajamentul ferm de
suslinere depus ?n cadrul ofertei de citre acesta va deveni anexi la contract. Acest
ciocument va trebui sd conlini ?n mod obligatoriu angajamentul terlului ci va asigura, ori
de cfite ori este nevoie, susfinerea contractantului dacd acesta intAmpinl dificultSli pe
parcursul executirii contractului in domeniile care au ficut obiectul suslinerii.
7A.Q. De asemenea, cu titlu de garanfie, angajamentul ferm va conline 9i o clauz5 cu
privire la faptul ci p[rgile (respectiv contractantul gi terlul suslinltorJ sunt de acord cu
cesionarea cdtre achizitor a dreptului de a urmirii orice pretengie Ia daune pe care
contractantul ar putea sI o aibi impotriva terlului suslinltor pentrlr nerespectarea
obligaliilor asumate prin angajamentul ferm de suslinere.
Art. 21. Cesiunea
21,1, Contractantul are obligalia de a nu transfera total sau parfial obligaliile sale asumate

prin contract.

Art.22, Forla maiori
22.L. Forla major[ trebuie constatati de o autoritate cornpetenti.
22.2. Far\a majori exonereazH p5rlile contractante de inde;:linirea obligafiilor asumate
prin prezentul contract, pe toat5 perioada in care aceasta aclioneazA'
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fi suspendati in perioada de acliune a fbrgei majore, dar
fIrI a prejudicia drepturile ce ii se cuveneau pS4ilor pAni la aparilia acesteia.
22.4. ?artea contractanti care invocl fbrta majori are obligalia de a notifica celeilalte
p5rfi, inrediat qi in mod complet, producerea acesteia pi s[ ia orice m6suri care ii stau ]a
dispozilie in veclerea limitirii consecinlelor.
22.5. Daci forfa maiori aclioneazi sau se estimeazi cI va acliana o perioadi mai mare
decAt cea rimasi de executat din contract, fiecare parte va avea dreptul si notifice
celeilalte pdrli incetarea de plin drept a prezentului contract, firl ca vreuna din p5rli si
22,3. indeplinirea contractului va

poaH pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 23. Solulionarea litigiilor

gi contractantul vor depune toate efbrturile pentru a rezolva pe cale
amiabilS, prin tratative dir:ecte, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in
23.1. Achizitorul

caclrul sau in legdturii cu indeplinirea contractului.

23.2.Dacd, dupl 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi contractantul nu
reugesc si rezolve in mod anriabil o divergen!5 contractuald, fiecare poate solicita ca
disputa sI se solulioneze de citre instanlele judecdtoregti competente din Romflnia.

Art,24, Limba care guverneazi contractul
24.1. Limba care guverneazt contractul este limba romAnS.

Art.25. Comuniciri
25.L. Orice comunicare intre pir!i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sI fie transrnisl in scris.
25.2. Qrice document scris trebuie tnregistrat alAt in momentul transmiterii, cAt qi in

rnornentul primirii.
25,3. Comunicdrile intre plrli se pot face gi prin telefon, telegramS, telex, fax, e-mail sau
alte mijloace de comunicare cu conditria confjrmirii in scris a primirii gi conlinutului

comunicirii,
Art. 26. legea aplicabili contractului
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor clin RomAnia.

Art.27. Clauze finale
27.1. incetarea prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligalii a plrlilorin
cazul in care, prin natura lor, obligaliile respective r5mAn in vigoare gi dupi incetarea
contractului.
27.2. De asemenea, pirflle rimAn rlspunzitoare in lirnita termenelot'legale de prescriplie
pentru orice fapte/acte tntreprinse de citre acestea pe perioada desfE;urdrii contractului
gi ale ciror rezultate apar dupi tncetarea efectelor contractului dacl ele sunt de naturl sd
prejudicieze interesele gi drepturrile legitime aie celeilalte phr1i.
'17.'3.in cazul in care p[r]iie igi inr:alci obliga;iile lor, neexercilarea de partea care suferd
un prejudiciu a dreptului de a cere execlltarea intocmai sau prin echivalent a obligayiei
respective nu inseamnl ca ea a renunfat la acest drept.
27.4.insitualia in care una sau mai multe prevederi din prezentul contract devin, din orice
motiv, neexecutabile, ilegale sau in altfel invalide in orice privintS, in baza legilor ce
guverneazi prezentul contract, celelalte prevederi ale prezentului contract, rXmAn valabilc,
Contractul va fi interpretat ca gi cAnd prevederile neexecutabile, ilegale s;ru invalide nu ar
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fi f'ost incluse in acesta,
Pir;ile au ingeles sI tncheie prezentul contract in doud exemplare, c6te unul pentru fiecare
parte.
CONTRACTANT

ACHIZITOR

Muzeul Vrancei

Director
Prof. Dr. Horia Dumitrescu
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