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Propunere
Contract de servicii

data

5-J

nr.

In temeiul Legii 98/2016 privind achiziliile publice, a HG 395/2016 * HotArare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie publicS,/acordului cadru din Legea 98/2016 gi a Raportului procedurii
nr. ........ din .......... privind "Serulcl i de dirigenlie de Santier privind Lucrdri Si dotdri
pentru proiectul "CRE$TEREA EFICIENTEI ENERGETICE iN CLLDIREA SzITALULUI
OR I$ENESC OCNA MURE$". s-a incheiat prezentul contract de prestari de servicii, intre:

ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Mureg, str.N.Iorga, w.27, jud. Alba, tel.
0258871257, fax. 0258871217, e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro, nt. inreg. 37/l din
26.08.1993, CUI 4563228, cont: ............. .... deschis la Trezoreria Aiud,
reprezentate de primar jur. Vinteler Silviu, in calitate de achizitor, gi

reprezentate prin ................. avAnd funclia de .........................., in calitate de
prestator.
2. Delinilii
2.1 - In prezentul contract urmAtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
b) achizitor fi preslator - pa4ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c) prelul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cetre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaJiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitdli a caror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse
in anexa./anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza
aferent serviciilor prestate conform contractului;
lforlo majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild gi inevitabild, care se afld in afara controlului oriclrei pd(i, care nu se
datoreazd gregelii sau vinei acestora, gi care face imposibild executarea 9i, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolulii, incendii,
inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urnare a unei carantine.
embargou, enunerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativd. Nu este considerat fo4d majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fhrd a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pirli;
g) zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.
3- Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu excepJia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se
specifici in mod diferit.

nr. .........., jud.
cod
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Clauze oblieatorii

4. Obiectul Si prelul contractului
4. L - Prestatorul se obligd sa presteze " Servicii de dirigensie de Santier privind Lucrdri si
dotdri pentru proiectul "CREgTEREA EFICIENTEI Ot'lfnCffrct iN CLiOnd,q,
SPITALULUI OR {$ENESC OCNA MURE$" cod CpV: 71520000-9 - Servicii de
supraveghere a lucrdrilor" , lucrdri ce se vor executa in baza proiectului tehnic intocmit de SC
KES BUSINESS SRL, in perioada./perioadele convenite qi in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini qi cu obligaliile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligd sA plAteasc5 prestatorului preJul convenit pentru indeplinirea
contractului de "Servicii de dirigenyie de Santier pritind Lucrdri ;i dotdri pentru proiectul
,. 
C RE$TEREA EFICIENTEI ENERGEUCE iN CL,4DIREA SPITALULUI OR,4$ENESC

ocNA MURE$".
4.3. - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preJul serviciilor prestate,
plAtibil prestatorului de cltre achizitor, este de ........................ lei f6rd TVA, la care se adaugd
TVA in sumi de lei, total valoare contract cu TVA este in sumd de ............... lei.

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de 24 luni, incepdnd de la data comunicdrii Ordinului de
incepere, pana la data de 28.02.2023 dar nu mai pulin decAt durata lucrdrilor de construclie.
5.2 - Contractul inhd in vigoare la data semndrii de c6tre ambele p64i contractuale $i este
valabil pAnd la incheierea procesului-verbal de receplie finalI, cdnd va fi considerat incetat de
drept.

6. Doc umentele conlractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd gi financiard;
c) clarificdrile din perioada de evaluare;
d) graficul de execulie;
e) garanlia de bund execulie;
f) acorduri de asociere, dupd caz;
g) acorduri de subcontractare, dupd caz;
h) angajament de suslinere, dupl caz;
i) acte adilionale. dupi caz.

7. Obligaliile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in perioada
convenite gi in conformitate cu obligatiile asumate.
7.2- Prestatorul are obligajia de a presta serviciile prevAzute in contract cu profesionalism,
promptitudine, fidelitate, respectarea Legii 1011995 privind calitatea in constructii si a tuturor
actelor normative in vigoare, precum si cu respectarea anexelor la contractul de lucrari.
7.3 - Prestatorul se obligd si despigubeascf, achizitorul impotriva oriciror:
i) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezultl din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuall (brevete, nume, m6rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu serviciile prestate, $i
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ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice
contractului, cu exceplia situaliei in care acestea rezulti
intocmit de c6tre achizitor.
7.4- Prestatorul se obligd sd asigure prezenJa zilnicd
executirii lucrdrilor.

a dirigintelui pe gantier pe parcursul

7.5- in exercitarea verificirii realizirii corecte a executiei lucririlor de construclii dirigintele
de qantier are urmitoarele obligafii:

-sa verifice corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului;
-sa preia amplasamentul si reperele de nivelment si sa le predea executantului libere de orice
sarcini;
-sa participe impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bomelor de reper;
-sa studieze proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;
-sa verifice existenta tuturor pieselor scrise si desenate, cu respectarea prevederilor referitoare la
verificarea proiectelor de catre verificatori atestati;
-sa verifice existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a
programului de control al proiectantului;
-sa verifice existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectaxea prevederilor legale
privind documenlatia tehrica;
-sa verifice existenta sistemului propriu de asigurare a calitatii al antreprenorului general si al
subantreprenorilor de specialitate;
-sa urmareasca tealizarea lucrarilor conform limitelor si prevederilor cuprinse in prezentul
contract, in proiecte, caietele de sarcini si reglementarile tehnice in vigoare;
-sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in cadrul documentatiei tehnice, a prezentului contract, a
normelor tehnice in vigoare si a contractului de antrepriza;
-sa se prezinte cel putin o data pe saptamana (sau ori de cate ori este solicitat de catre
beneficiarul / executantul lucrarii) la imobilul care face obiectul prezentului caiet de sarcini
-sa efectueze verificarile cerute de normativele in vigoare, in limitele prevazute in prezentul
contract si sa semneze documentele intocmite ca rumare a acestor verificari (procese verbale la
faze determinante, procese verbale de lucrari ascunse );
-sa verifice respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate, existenta documentelor de
atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din contracte, proiecte etc;
-sa utmareasca punerea in lucrare doar a materialelor si/sau a semifabricatelor care respecta
prescriptiile legale, precum si a tehnologiilor de executie noi, agrementate tehnic;
-sa asiste la prelevarea probelor de la locul de realizare a constructiilor;
-sa participe la verificarea de faze determinante;
-sa interzica utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;
-sa urmareasca realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic pe tot parcursul executiei acestora,
admitand la plata numai lucrarile corespunzatoaxe din punct de vedere calitativ;
-sa solicite antreprenorului general, dupa caz, sistarea executiei, demolarea sau refacerea
lucrarilor executate in mod necorespunzator in baza solutiilor aprobate de proiectant sau de catre
persoanele abilitate prin lege pentru realizarea acestora;
-sa verifice respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin legea nr 10/1995
privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii
de noi solutii care schimba condiitile initiale;

5J

naturA, rezultate din executarea
din respectarea caietului de sarcini
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-sa preia documentele de la constructor si proiectant si sa completeze cartea tehnica a constructiei
cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
-sa verifice si sa confirme cantitatile reale de lucrari executate si prezentate pentru decontare,
alaturi de proiectant, reprezentant beneficiar sau reprezentantul Consiliului Loial pe raza caruia
se deruleaza lucrarea;
-sa participe la receptia lucrarilor, asigurand secretariatul receptiei si sa intocmeasca actele de
receptie;
-sa urmareasca rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si sa intocmeasca
documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;
-sa asigure si sa ia toate precautiile necesare pentnr ca executantul sau oricare alta persoana sa nu
indeparteze sau sa deterioreze obiectele care fac parte din Patrimoniul Cultwal National, si sa
instiinteze executantul si beneficiarul despre eventuale nereguli descoperite in acest sens;
-toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea absoluta a
achizitorului

7.6- Dirigintele de gantier rdspunde, conform prevederilor legale, in cazul neducerii [a
indeplinire a obligaJiilor prevAzute in prezentul contract precum qi in cazul neasigurdrii din
culpa lui a realizdrii nivelului calitativ al lucrdrilor.

8. Obligaliile principale ale achizitorului
8.1. Achizitorul se obligd sd pldteascd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
8.2. Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate in termenul convenit.
8.3. Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul
convenit.
8.4. Achizitorul are obligalia de a efectua plata cAtre prestator in termenul convenit de la

emiterea facturii de cdtre acesta, respectiv in termen de maxim 30 zile de la data depunerii ei.
8.5. in perioada in care constnrctorul nu va executa lucrdri ca urmare a timpului nefavorabil,
nu se va efectua platA cdtre dirigintele de gantier.
8.6. Plata serviciilor prestate se va realiza procentual din valoarea situaliilor de lucrdri
acceptate la platd de beneficiar, fErd a depaqi prelul contractului. Depdgirea termenului de
execuJie a lucrdrilor nu obligd achizitorul la pl6Ji suplimentare.

9. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuge$te se-gi execute obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalitati. Rata dobanzii
penalizatoare este de 0, I % I zi de intarziere calculatd la valoarea serviciilor ce trebuie
prestate.
9.2. - Dacd intazierea prevf,zutii la punctul 9.1. depdqegte 30 de zile calendaristice,
Achizitorul are dreptul, conform liberei sale alegeri, ori de a rezilia prezentul contract, fEre
intervenlia vreunei instanle, fErd punere in intrirziere gi ftrd vreo altd formalitate, ori de a
percepe in continuare penalitdli pentru fiecare zi de intarziere, caz in care va comunica
Prestatorului care este termenul limitii de prestare a serviciilor, dincolo de care, in caz de
nefinalizare a obligatiilor asumate de cStre Prestator, contractul se reziliazd.
9 3 - In cazul rezilierii contractului de servicii din vina exclusivd a prestatorului, garan{ia de
bund execulie se indisponibilizEazd temporr in favoarea achizitorului, pdnd in momentul
stabilirii in mod definitiv a intinderii prejudiciului creat, urmdnd ca dup6 caz, aceasta sd se
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restituie p6ntr la limita prejudiciului sau str nu se restituie in cazul in care intinderea
prejudiciului excede cuantumul garanJiei.
9.4 - In cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termenul prcvdzut la art. g.4, atunci
acesta are obligalia de a pldti penalitdli. Rata dobanzii penalizatoari este de 0,1 %o pe zi de
int6rziere calculatd la suma scadenti gi restant6.

9.5 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p6(i, in
mod culpabil qi repetat, dd dreptul pdrfii lezate de a considera contractul de drept reziliat ii de
a pretinde plata de daune-interese.

9.6 - Achizitorul igi rezervtr dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare
scrisd adresatd Prestatorului, fdrf, nicio compensa{ie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu
conditia ca aceastd renunjare s6 nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau
despdgubire pentru executant. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract executate pan6 la data denunlarii unilaterale a
contractului.
9,7 - Prrtile au convenit de comun acord ca prezentul contract sd inceteze de plin drept, in
temeiul unui pact comisoriu de gradul IV, f6r6 punerea in interziere a prestatorului, sau fEra
alti formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile certificarile sau orice alte
documente necesare executarii obligatiilor contractuale;
b) daca una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile contractuale fara acordul celeilalte
parti;
c) in cazul incalcarii de catre una dintre parti a obligatiilor sale, dup ace a fost notificat4 in
scris, de cealalta parte ca o noua nerespectare a obligatiilor contractuale.
9.8 - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.

I 0. Incelarea Contraclului
10.1 - Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.

Clauze soecilice

11. Alte responsabilitdli ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul gi promptitudinea cuvenite angajamentului asurnui .

(2) Prestatorul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor, s6 asigure resursele umane,
materialele, instalaJiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natur6 provizorie, fie
definitivE, cerute de gi pentru contract, in mtrsura in care necesitatea asigur6rii acestora este
prevazutd in conhact sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in conformitate cu
obligatiile prevezute in normele legale in vigoare ce reglementeaza acest domeniu si de
prezentul contract. Totodati, este raspunzator atdt de siguranla tuturor opera{iunilor 9i
metodelor de prestare utilizate, cat gi de calificarea personalului folosit pi toatd durata
contractului.
I1.3 - Prestatorul are obligafia de a administra datele gi informaliile cu caracter personal, la
caxe are acces, in condilii de siguranfr gi numai pentru scopurile specificate in prezentul
contract.
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12. Alte responsabititdli ate achizitorului
12'l - Achizitorul se obligd sd puni la dispozilia prestatorului orice facilitdii gi/sau informaliipe care acesta le-a cerut in propunerea tehnicd gi pe care le considera naa"r*a partru
indeplinirea contractului.
12.2 - Achizitorul are obliga{ia de a administra datele qi informaliile cu caracter personal, [a
care are acces, in condilii de siguranfd qi numai pentru scopurile specificate in prezentul
contract.

13. Receplie gi veri/icdri
l3.l - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile legale in vigoare precum si cu caietele de sarcini.
13.2 - verificdrile vor fi efectuate de cdtre achizltor prin reprezentanlii s6i imputemicili, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Aihizitorul are obiigalia de a notifica in
scris prestatorului, identitatea persoanelor imputemicite pentru acest scop.
13.3 - (l) La finalizarea prestarii serviciului de dirigentie, prestatorul are obligalia de a aviza
faptul ca sunt indeplinite conditiile pentru ca executintul sisolicite receptia luJrarii.
Prestarea serviciului de dirigentie, va h considerat a finalizata, la data semnarii procesului
verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie din contractul
de lucrari.

14, incepere, finalizare, infi4ieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.

-(2) 
In cazul in care execulia lucrdrilor pentru care se presteaza serviciile de dirigenlie suferi

intarzieri, termenul de prestare a serviciilor se prelungegte automat, fErd ca prelul-contractului
sd se modifice. Prelungirea termenului de prestare a serviciilor se va face prin act adilional.
Termenul de valabilitate a garantiei de bun[ execulie se prelungegte cu peiioada de timp de
prelungire a prestarii serviciilor.

1 5. Aj ustarea prel ul ui contract ulai
l5.l - Pentru serviciile prestate, plalile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate
in propunerea financiard, anexd la contract.
15.2 - Prelul contractului nu se modifica si nu se ajusteaza pe toata perioada de derulare a
contractului, fiind considerat ferm exprimat in oferta.

16. Fo4a rugord
16.1 - Fo(a majora este constatat5 de o autoritate competente.
16.2 - Forp majori exonereazd pa4ile contractante di indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatl perioada in care aceasta aclioneaza.
16.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acJiune a forlei majore, dar
fErd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pa4ilor idna la aparilia acesteia.
16.4 - Partea contractante care invocd fo(a majord are obligalia de a notifica celeilalte pd4i,
imediat 9i in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orici mEsuri care ii stau la dispozilie
in vederea limit6rii consecinlelor.
16.5 - Partea contractanta care invocd fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte pd4i
incetarea cauzei acesteia in maximum l5 zile de la incetare.
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16.6-,Dacd fo(a majord actioneazi sau se estimeazd ca va actiona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pa4i incetarea de drept a prezentului
contract, fd.rd ca vreuna din pd(i sd poat6 pretindd celeilatte daune-interese.

17. Garanlia de bund execu(ie a contractului
17.1 - (l) Prestatorul se obligd sd constituie garanlia de bund execulie a contractului in
cuantum de l0% din valoarea contractului fara TVA (...... ...... . . . ... leij, in termen de 5 zile
lucrdtoare de la data semndrii contractului de servicii, pdnl la intrarea in efectivitate a
acestuia. GaranJia se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu
modificdrile 9i completdrile uherioare. Aceasta poate fi constituita gi prin relineri succesive
din sumele datorate pentru facturi pa4iale. in acest caz, contractantul are obligalia de a
deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competenr ui .ont a"
disponibil distinct la dispozilia autoritdlii contractante. Suma iniliala care se depune de cdtre
contractant nu trebuie sd fie mai micd de 0,5% din valoarea contractului. pe parcursul
indeplinirii contractului, autoritatea contractantd urmeazd, sd alimenteze acest ;ont prin
relineri succesive din sumele datorate qi cuvenite contractantului pAni la concurenla sumei
stabilite drept garanlie de bund execuJie in documentaJia de atribuire.

- 17.2- Achizirorul se obligb s6 elibereze garanlia pentru participare gi sd emitd ordinul de
incepere a contractului numai dupd ce executantul a {hcui dorada constituirii garan}iei de
bund execuJie

17.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execuJie, in
limita prejudiciului creat, dacd prestatorul nu igi executd. executa cu intirziere sau executa
necorespunzetor obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii
asupra garanJiei de buntr execulie, achizitorul are obligaJia de a notifica u""rt lu"-
prestatorului, precizAnd totodati obligaliile care nu au foit respectate. in cazul executdrii
garantiei de bund execulie, pa(ial sau total, prestatorul are obligalia de a reintregii garantia
raportat la restul rdmas de executat.

..17 
.4 - Achizitorul se obligd s6 restituie garanlia de bun6 executie conform art. 42, alin. (3)

lit. c) din HG nr. 395/2016.

I 8. Solulionarea litigiilor
18..1 - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice neinJelegere sau disput.i care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legdturd cu indeplinirea contractului.
18.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi prestatorul nu reufesc
sE rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solulioneze, fie de cdtre instantele judecdtore$ti competente.

19. Limba care guverneazd conlractul
19. I - Limba care guvemeazi contractul este limba rom6n5.

20. Comunicdri
20.1 - (l) Orice comunicare intre pd4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sf, fie transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat fi in momentul
primirii.
20.2_-.comunicdrile intre p54i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu
condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
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2l. Legea aplicabild contractului
21 .1 - Contractul va fi intelpretat conform legilor din Rom6nia.

Pd4ile au inteles sd incheie azi prezentul contract in 2 (doua)
exemplare.

ACHIZITOR, ORA$UL oCNA MUREg prin
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