
2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Contract - prezentul contract si toate anexele sale; 
b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite In prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - ,,intocmire si eliberare Certificate de Performanta Energetica pentru cladlri aflate in 
patrimoniul public si/sau privat. Obiectiv _de investitii ,,Reabilifare ~t rnoderntzare Scoala 
Buruiuenesti, Comuna Doljesti, jud. Nearnt" 
e) produse= 
f) forta majorii - reprezinta o imprejurare de origme externa, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibila sl inevitabila, care se afla In afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii 
sau vinei acestora, ~i care face irnposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluti i, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci 
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fiira a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

S.C. PREMIER INSTAL S.R.L., cu sediul In Joe. t, RO 
6, 4, cont oman, 

reprezentata pri N, fu restator, pe de alta parte. 

'intre 
Cornuna Doljesti, cu sediul In loc. Doljesti, com. Doljesti, jud. Neamt, strada Stefan eel Mare si Sfant.nr. 
44: Tel/ fax 0233 I 780514; 0233 I 780756; 0233 I 780757 avand C.U.I. 2613699, reprezentata prin di. 
Primar LUNGU ALBERT, denumita In continuare achizitor, pe de o parte, 

1. Partile contractante 
In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul 

contract de prestare de servicii, 

·contract de presrari servicii 
nr. 4967 data 09.06.2021 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA DOLJE~TI _ 
617160 - DOLJESTI, Tel/ fax 0233 I 780514; 0233 I 780756; 0233 I 780757 

adresa de internet: www.primariadoHesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com 
I 
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8. Obligatiile principale ale achizltorului 
8.1 -Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit 'in prezentul contract pentru serviciile prestate <:> 

integral conform procesului verbal de receptie al serviciilor semnat fara obiectiuni. 
8.2 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate 'in termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator In termen de 30 zile 
calendaristice de la primirea facturii fiscale sau de la receptia serviciilor in cazul in care data primirii 
facturii este anterioara receptiei. Documentele 'in baza carora se va face plata vor fi: Procesul verbal de 
receptie a serviciilor si factura fiscala. 
8.4 - Plata se va realiza prin ordin de plata, pe baza facturii acceptate de Primaria comunei Doljesti, in 
contul pe care prestatorul se obliga sa-l deschida la trezorerie. 
8.5 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile 'in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute 
convenite, prestatoru] are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor in eel mai scurt timp posibil. 

4. Obiectul si pretul contractului 
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute 'in contract, In perioada/perioadele convenite 

si 'in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea integrala a 

obiectului contractului, respectiv serviciilor prevazute In contract. 
4.3. - Pretul estimat pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil 

prestatorului de catre achizitor, este de 1.600,00 fara TVA, respectiv 1.904,00 lei cu TVA. 
I 
I 

5. Durata contractului 
5.1 - Durata prezentului contract este de la 09.06.2021 pana la data de 09.07.2021 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 

Detaliu cumpiirare directii DA 28154412 publicat in SEAP la data de 09.06.2021 

7. Obligatiile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract In perioada/perioadele 
convenite si In conformitate cu obligatiile asumate, la data semnarii contractului. 
7.2 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
i) reclarnatii ~i actiuni 'in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, rnarci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau In legatura cu serviciile prestate, si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

Clauze obligatorii 

3. Interpretare 
3.1 - Ir; prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si vice, versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Terrnenul "zi"sam "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
In mod diferit. 
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13. lncepere, finalizare, intdrzieri, sistare 
13. l - In cazul 'in care prestatorul sufera intarzieri, datorate In exclusivitate achizitorului, partile vor 
stabili de comun acord, prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 
13.2- 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 incalcarea 

contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
servic:iilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 
si vor semna un act aditional. 
13.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are 
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional. 
13.4 - In afara cazului 'in care achizitoruI este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 

12. Receptie si verificdri 
12. l - Achizitorul are dreptul de a verifica rnodul de prestare a serviciilor pentru a stabili conforrnitatea 
lor cu prevederile din oferta/propunerea tehnica ~i din caietul de sarcini. 
12.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in conformitate 
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica In scris prestatorului, 
idenritatea persoanelor imputemicite pentru acest scop. 

11. Alte responsabilitdti ale achizitorului 
11. I - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau inforrnatii pe care 
acesta le-a cerut In propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului. 

10. Alte responsabiliuqi ale prestatorului 
10.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute In contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si 'in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si 
pentru contract, In masura In care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract. 
I 0.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de 
prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 
prestare utilizate, cat ~:i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

Clauze speci.fice 

9. Sa'!cfiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obtigtqiilor 
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala de 0,3% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
9.2 - In cazul In care achizitorul nu onoreaza facturile In termenul contractual convenit la art. 8, pct. 8.3, 
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,3% din 
plata neefectuata pentru fiecare zi intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept I de a cere rezilierea 
contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 
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18. Solutionarea litigiilor 
l 8.1 -· Achizitorul si prestatorul vor depune 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. 

17. Fmta majorii 
17 .1 - Forta majora este constatata de o autoritate cornpetenta. 
17.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asurnate prin prezentul 

'----' contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
A I 

17 .3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
17.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat $i 
In mod cornplet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie In vederea limitarii 
consecintelor. 
17 .5 - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea 
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
17.6- Daca forta rnajdra actioneaza sau se estirneaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptull sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

16. Cesiunea 
16. l - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract. 
Este perrnisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute rarnanand in sarcina 
partilor contractante, a'.stfel cum au fost stipulate ~i asumate initial. 
16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asurnate prin contract. 

15. Subcontractanti 
15 .1 - Prestatorul are obl igatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte 
cu subcontractantii desernnati, in aceleasi conditii In care el a semnat contractul cu achizitorul, dar 
numai cu acordul scris .al achizitorului. 
15.2 - (II) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia 
se constituie In anexe la contract. 
15.3 - (1) Prestatorull este pe deplin raspunzator fata de achizitor de rnodul In care indeplineste 
contractul, 
(2) Subcontractantul este pe depl in raspunzator fata de prestator de rnodul In care i$i indeplineste partea 
sa din contract. '---" 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu i$i indeplinesc 
partea lor din contract. 
15.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului contractului si va fi 
notificata achizitorului. 

14. Ajustarea pretului contractului 
14. I - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate In 
propunerea financiara, 1anexa la contract. 
14.2 - Pretul contractul'ui este ferm. 
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Partile au inteles sa incheie azi 09.06.2021 prezentul contract In 2 (doua) exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte. 
(se precizeaza data semnarii de catre parsi), 

22. Legea aplicabilii contractului 
22.1 .. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

21. i. ncetarea prezentului contract: 
21. l - La implinirea termenului pentru care a fost incheiat. 
21.:J. - Prin denuntarea unilaterala de catre achizitor, fara 111CIO notificare prealabila adresata 
prestarorului, In cazul In care acestuia 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. 
21.3 - Prin denuntare unilaterala, cu o notificare prealabila adresata prestarorului, 'in cazul In care acesta 
nu l:;;i indeplineste la timp si In bune conditii oricare dintre obligatiile ce-i revin. 
21.4 - Prin denuntare unilaterala de catre achizitor In cazul aparitiei unor cirumstante care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului si cu conditia ca acesta sa notifice prestarorul. 
21.5 - Prin acordul scris al partilor. 
21.6 - In orice alte cazuri prevazute de lege. 

20 .. Comuniciiri 
20 .. 1 - (I) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa In scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat In momentul transmiterii, cat si In momentul primirii. 
20.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii In scris a primirii comunicarii. 

19'. Limba care guverneaui contractul 
19. l - Limba care guverneaza contractul este limba romana, 

18.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve 
In mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre 
instantele judecatoresti din Romania. 
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