ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DOLJE~TI
617160-DOLJE~TI, Tel/ fax 0233 I 780514; 0233 I 780756; 0233 I 780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
Nr. 4757 din 04.06.2021

CONTRACT
PRESTA.RI SERVICII
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea
norrnelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publics I acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,cu modificarile si
completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestari de servicii, intre:

Beneficiar:

COMUNA DOLJE~TI
Adresa:

Str. Stefan eel Mare ~i Sfant, nr.44
Telefon/Fax:
0233/780514/ 780756/ 780757
E-maill:
primcomdoljesti@yahoo.com
Nr de Inreg Reg Com:

Presta tor:
S.C. TOPO CAD DRIMBOI S.RL.
Adresa:
n
Fax:+4
E-mail:
topocaddrim boi@gmail.com
Nr de Inreg Reg Com:

Cod Fiscal:
2613699

Cod Fiscal:

Cont Banca:R043TREZ24A510103203030X
deschis la Trezoreria Roman
Reprezentat prin:
LUNGU ALBERT

Cont Banc
deschis la
Reprezentat prin:

·----------j

1.2.1. Prestatorul de servicii se obliga sa elaboreze "
~re;fo
obtinerea autorizatiei d'e''construire obiectiv de. investitir Said de' s
Dolje[ii!i,
DJij~!jti,jude(ttl.Neam{';
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. ·. . .
in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, incepand cu data
de 04.06.2021 pana in 04.07.2021

com~na
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1.2.2. Beneficiarul sc obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru lndeplinirea contractului
I.2.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar, este de
1.2:::00,00 lei fara TV A, respectiv 1.487 ,50 lei TVA incl us. ·
I.2.4. Plata va fiefectuata intr-o singura transa .
I.2.5. Beneficiarul contractului se obliga sa coni.unice In scris Prestatorului In termen de 5 zile
modificarea contului sau alte date legate de modificarea modulului de achitare a pretului prezentului
contract.
I.3. l.

'P .

Prestatorul se obliga sa presteze servicii de intocmire " Ridicare tapografica in regim de
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I.3.2. Contractul intra In vigoare la data semnarii acestuia.
I.3.3. Termenul contractului poate fi prelungit, pentru motive temeinice, cu acordul ambelor parti, prin
act adi ional la contract.
·

11.1.
In prezentul Contract urrnatorii termeni vor ti interpretati astfel:
a.
achizitie sau achizitie publica - achizitia serviciilor prin intermediul prezentului contract de
catre beneficiarul contractului, 'in calitate de autoritatea contractanta, de la prestator, in calitate de
operator economic;
b.
achizitia directa- modalitate de achizitionare directa a serviciilor in masura In care valoarea
estimata a achizitiei, !ara TVA, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (5) din
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
c.
servicii - activitati a carer prestare face obiect al contractului;
d.
contract de achizitie publics de gervicii- contractul cu titlu oneros, asimilat, potnvtt Iegii
actului administrativ, incheiat in scris intre operatorul economic si autoritatea contractanta care are ca
obiect prestarea de servicii, asa cum sunt ele definite in legislatie.
e.
DUAE - documentul unic de acizitii european furnizat In format electronic prin utilizarea
forrnatului standard stabilit de Comisia Europeana, constand in declaratia pe propria raspundere a
operatorului economic cu privire Ia indeplinirea criteriilor de calificare si selectie
f.
CPV - nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul
(CE} nr. 2. l 95/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind
Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)
g.
e-Certis - sistemul electronic implementat si administrat de comisia europeana cuprinzand
informatii privind certificate si alte documente justificative solicitate In mod obisnuit de autoritatile
contractante in cadrul procedurilor de atribuire;
h.
oferta - actul juridic prin care operatorul economic l~i manifesta vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica, Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea
tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire
i.
eticheta - orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse, servicii,
procese sau proceduri indeplinesc anumite cerinte
j.
standard - o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau
standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau
continua, care nu este obligatorie;
k.
subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica
si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale serviciilor ori indeplinesc activitati care
fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand In fata contractantului de organizarea
si derularea tuturor etapelor necesare In acest scop.
I.
beneficiar sl prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite 'in prezentul contract;
2

m.
pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, In baza contractului, pentru
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
n.
forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila ~i inevitabila, care se afla In afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, ~i care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta rnajora un eveniment asemenea celor de mai sus care, rara a crea o
irnposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
o.
zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

IIJ.1.

Fara a aduce atingere dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public, o

parte contractanta nu are dreptul:
a)
de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului;
b)
de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale, fara acordul scris al
celeilalte arti.
II.4. l. Prestatorul se obliga sa despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in
justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci
inregistrate etc.), le ate de materialele folosite entru sau in le atura cu serviciile restate.

r=.

II.5.1. Predarea lucrarilor se face conform graficului stabilit de comun acord
II.5.2. Beneficiarul trebuie sa verifice conformitatea lucrarilor cu prevederile prezentului contract si sa
ceara prestatorului de servicii completarea sau corectarea eventualelor Iipsuri sau neconformitati in
termen de cinci zile de la primirea lucrarii aferente etapei respective;
11.5.3. Predarea livrabilelor contractului se face pe baza de proces - verbal semnat de ambele parti de
catre comisia de rece .ie a beneficiarului, comunicata restatorului.
11.6.l. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada
convenita si in conformitate cu obligatiile asumate.
11.6.2. Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
JI.6J. Prestatorul este obligat sa intocmeasca documentatiile tehnice conform legislatiei in vigoare .
ll.6.4. Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in rnasura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
11.6.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor .Totodata este raspunzator de
siguranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit
pe durata serviciului.
lI.6.6. Prestatorul trebuie sa informeze Beneficiarul inainte de emiterea facturilor, despre stadiul
realizarii obiectului contractului.
II.6.7. Prestatorul are obligatia de a factura si incasa suma stabilita in contract.
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II.7.1. Beneficiarul are obligatia sa plateasca pretul stabilit-prin prezentul contract. Plata se va face In
terrnen de 15 zile de la data emiterii facturii de catre prestator,
II. 7 .2. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului, documentele, materialele, date le
si/sau informatiile pe care prestatorul le-a precizat in propunerea tehnica si pe care le considers necesare
indeplinirii contractului.
II.7.3. Sa nu difuzeze catre alte firme sau persoane documentatia pusa la dispozitie de catre prestatorul
de servicii pentru realizarea obiectului contractului.
11.7.4. Beneficiarul se obli a sa rece tioneze serviciile
restate In termenul convenit.

11.9 . l. Prestatorul arc obligatia de a incepe prestarea serviciilor In timpul eel mai scurt posibil de la

_
primirea ordinului de incepere a lucrarilor In acest sens din partea beneficiarului. Prestatorul are'-.../
obligatia de a respecta graficul de indeplinire a contractului asa cum a fost acesta elaborat.
11.9.2. In cazul in care prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate beneficiarului, partile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin act aditional la prezentul
contract.
11.9.3 in cazul In care prestatorul se afla in imposibilitatea de a realiza serviciile ce fac obiectul
prezentului contract ca urmare o culpei beneficiarului de a nu prezenta datele si/sau inforrnatiile
necesare realizarii obiectului contractului, termenul contractului se prelungeste de drept cu o perioada
similara celei pana la care beneficiarul prezinta datele si/sau informatiile solicitate de prestator.
TL9A .. Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi
terminata intr-o perioada stabilita in graficul de indeplinire a sarcinilor, trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
11.95. in cazul In care:
a)
orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului;
sau
b)
alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea contractului de
catre prestator; indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile var revizui de comun acord perioada de prestare si var semna un ..___,;
act aditional.
11.9.6. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul se afla in imposibilitatea de a respecta
graficul de indeplinire a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in · timp util, beneficiarul.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de indeplinire a serviciilor se face cu
acordul partilor, prin act aditional, cu exceptia cazului prevazut la art. 11.9.3, cand contractul se
prelungeste de drept.
II.9.7. Termenul de executie se relun este automat cu perioada aferenta obtinerii avizelor necesare
11.10 . 1. Prestatorul are obligatia, in cazul In care subcontracteaza
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in
beneficiarul.
11.10.2. Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de beneficiar
subcontractantul obligatiile contractule.
11.10.3. Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator
partea sa din contract.

parti din contract, de a incheia
care el a semnat contractul cu
de modul In care indeplineste
de modul In care isi indeplineste
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IU0.4. Prestatorul

poate schimba oricare subcontractant

numai daca acesta nu si-a indeplinit

partea sa

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului contractului.

11.l 1.1. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre prestator, prin ordin de plata, In termen de
maxim 15 zile lucratoare de la emiterea facturii de catre prestator.
11.11.2. Plata se efectueaza prin virament bancar in contul prestatorului indicat in contract.
II.11.3.Daca beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute
pentru plata pretului, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce beneficiarul
onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor In eel mai scurt timp posibil.
II. 11. 4 in cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, la suma datorata se poate aplica beneficiarului o dobanda penalizatoare calculata la
suma datorata,
II.11.5. Penalitatea se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii penalizatoare BNR plus 8 puncte
rocentuale, in conformitate cu dis ozi iile art. 3 alin. 21) din OG nr. 13/2011.
r=;
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II.12.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in urmatoarele situatii:
1.
atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani ~i indiferent de
valoarea acestora, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire
clare, precise ~i fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretului sau orice alte optiuni.
2.
atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urrnatoarele conditii:
a. devine necesara achizitionarea de la prestator a unor servicii care nu au fost incluse In contractul
initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
b. schimbarea prestatorului de catre beneficiar este imposibila;
3.
atunci cand rnodificarile, indiferent de valoarea !or, nu sunt substantiate
II. 12.2. Eventualele modificariaduse la clauzele contractuale se vor face numai in scris, prin semnarea
de catre ambele par i a unui act adi ional.
II.13. l. Prezentul contract inceteaza:
1.
La implinirea termenului pentru care a fost incheia;
2.
Prin denuntarea unilaterala de catre beneficiar, dupa o notificare prelabila a notificare prealabila
adresata prestarorului In termen de 15 zile de la operarea denuntarii, In cazul In care acestuia din urma i
se retrage autorizatia de functionare, intra in procedura de reorganizare judiciara sau este declarat in
stare de faliment. in acest caz, prestarorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului;
3.
Prin acordul scris al partilor;
4.
Prin rezolutiune, 'in situatia neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a contractului;
5.
In alte cazuri prevazute de lege.
II.13.2 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul
partii lezate de a cere rezolutiunea
contractului de servicii si de a pretinde plata de dauneinterese.Rezolutiunea se notifica cu eel putin 15 zile prealabile operarii ei.
II.13.3. Rezolu iunea contractului nu aduce atin ere obliga iilor deia scadente intre a i.
Il.14.1. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
11.14.2.lndeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de actiune a fortei majore, dar fiira a
prejudicia drepturile partilor ce Ii se cuveneau pana la aparitia fortei majore.
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II.14.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i
in rnod cornplet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea Iirnitarii
consecintelor,
II.14.4.Daca forta majora actioneaza sau se estirneaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 !uni,
fiecare partc va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de pliri drept a contractului fara ca
vreuna din a i sa poata retindc celeilalte daune-interese.
II.15. I. Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei In cadrul sau in legatura cu
Indeplinirea contractului.
11.15.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si pnestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de
catre instan ele iudecatoresti com etente din Romania.

II.17 .1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie -:»
transrnisa In scris.
11.17 .2. Orice document scris trebuie inregistrat atat In momentul transmiterii cat si in momentul
pnrmru.
II.17..3.Comunicarile intre part] se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmariiin scris a rimirii comunicarii.
Il.18. I.Contractul va fi interpretat conform legislatiei din Romana.
II.18.2. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor ~i tnlatura once alta intelegerc verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
II.18.3. Prezentul contract a fost semnat astazi 04.06.2021111 2 exemplare cate unul pentru fiecare din
v
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Beneficiar,
COJVIUNA DOLJE~TI
Primar,
LUNGU ALBERT

I

.

Prestator,

i

S.C. TOPO CAI) DRIMBOI S.R.L.
Administrator,
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