OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către, Primăria Municipiului Bacău, Str.Marasesti nr.6, 600017, BACAU
Domnilor,
1. Având în vedere Invitația de participare nr. 101561 din 10. 01.2022, subsemnații, reprezentanti ai
ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului),
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini, să prestam : ” Servicii
de proiectare –faza S.F, PTh si asistenta tehnica pentru obiectivul de investiţii : Proiect integrat
"Amenjare Parcari" in locul bateriilor de garaje Strada Logofat Tautu nr. 1 – Strada Neagoe Voda nr.
14 – Strada Banca Nationala nr. 44 ” Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice (Rev.2) , la o valoare totală de ………........…lei (suma în litere și cifre), la
care se adaugă taxa pe valoarea adaugată................. lei (suma în litere și cifre) TVA si este detaliat astfel:
•
ETAPA I - STUDIUL DE FEZABILITATE (inclusiv coridorul de expropriere) - .........................lei fara
TVA.
•
ETAPA II – DTAC si DTOE- .........................lei fara TVA.
•
ETAPA III – PROIECT TEHNIC si DDE- .........................lei fara TVA.
•
ETAPA IV – ASISTENTA TEHNICA- .........................lei fara TVA.
•
ETAPA V – DOCUMENTATIE TEHNICA AS – BUILD- .........................lei fara TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită caștigatoare, să prestam serviciile
conform comenzilor beneficiarului.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________ (durata in
litere si cifre) zile, respectiv până la data de ___________________________,(ziua/luna/anul) și ea va
ramâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.
5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
6. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scazut preț sau orice altă ofertă pe
care o puteți primi.
7. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de
5% din prețul Contractului, care va fi constituita prin.....................................................................
[completati modalitatea aleasa].
Data _____/_____/_____
Subsemnatul_______________, în calitate de _________________, legal autorizat să semnez
(semnătura autorizată)
(calitate de reprezentare)
oferta pentru și în numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

ACHIZITOR
MUNICIPIUL BACAU

PRESTATOR
SC …………………………………….

CONTRACT DE SERVICII
nr. ............. din ...................
1. În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestari
servicii, între:
MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu sediu
pe strada Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal R4278337, cont trezorerie
RO83TREZ24A670503200130X în calitate de achizitor, pe de o parte
si
SC
……………… reprezentata prin ADMINISTRATOR, …………….., cu sediul in loc.
…………………….., jud. ……….. tel. ………….., email: …………….., numar de inmatriculare
…………………..., cod fiscal RO……….., cont RO……………………… deschis la Trezoreria …….. in
calitate de prestator, pe de alta parte
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta 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 - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si 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 enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)
3. Interpretare
3.1 In 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 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Obiectul prezentului contract consta in prestarea de: ” Servicii de proiectare –faza S.F, PTh
si asistenta tehnica pentru obiectivul de investiţii : Proiect integrat "Amenjare Parcari" in
locul bateriilor de garaje Strada Logofat Tautu nr. 1 – Strada Neagoe Voda nr. 14 – Strada
Banca Nationala nr. 44 ”, Cod CPV : 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia
de lucrari publice (Rev.2), in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
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4.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate,
respectiv .................... lei, inclusiv TVA.
5. Pretul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, este de
....................... lei fara TVA, la care se adaugă ................ lei TVA si este detaliat astfel:
 ETAPA I - STUDIUL DE FEZABILITATE - ..................... lei fara TVA.
 ETAPA II – DTAC si DTOE- ..................... lei fara TVA.
 ETAPA III – PROIECT TEHNIC si DDE- .................... lei fara TVA.
 ETAPA IV – ASISTENTA TEHNICA- ........................ lei fara TVA.
 ETAPA V – DOCUMENTATIE TEHNICA AS – BUILD- ............... lei fara TVA.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 12 luni , incepand de la data executarii, conform clauzei 7.1.
6.2. Durata prestarii serviciilor (exclusiv –asistenta tehnica) este de 80 zile, conform detalierii din tabelul
urmator:
ETAP
A

0
I.
II.
III.
IV.
V.

Denumire etapa proiectare
2
STUDIUL DE FEZABILITATE
DTAC si DTOE
PROIECT TEHNIC si DDE
Asistenta tehnica
Intocmire documentatie as-build
TOTAL I+II+III+V

Durata ofertata
3
30 zile de la data ordinului de incepere pentru etapa I
20 zile de la data ordinului de incepere pentru etapa II
20 zile de la data ordinului de incepere pentru etapa III
Pe toata durata de executie a lucrarilor- 9 luni
10 zile de la data finalizarii lucrarilor
80 zile

6.3. Termenul de finalizare a prestarii serviciilor nu include perioada de timp necesara obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiei de construire/ expropriere.
6.4. Durata contractului poate fi prelungita, fara costuri suplimentare, in situatia in care se prelungeste
durata durata lucrarilor.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului incepe de la data ordinului de incepere , ulterior constituirii garantiei de
buna executie.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
Caietul de sarcini;
Propunerea tehnica si financiara pe baza careia s-a atribuit contractul;
9. Standarde
9.1 - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta solicitarile caietului de sarcini şi toate
prescripţiile în vigoare.
9.2 - Prestatorul garantează că la data recepţiei, serviciile prestate corespund caietului de sarcini.
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10. Obligatiile principale ale prestatorului
10.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si / sau performantele prezentate in
propunerea tehnica si solicitate prin caietul de sarcini, anexa la contract.
10.2 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci 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.
10.3 – Prestatorul răspunde de corectitudinea şi aplicabilitatea serviciilor prestate.
10.4 – Documentatiile intocmite de prestator si predate beneficiarului devin, dupa plata lor, proprietatea
beneficiarului care-si va putea exercita asupra lor toate prerogativele dreptului de proprietate.Prestatorul
poate folosi datele din raport doar cu acordul expres al beneficiarului.
11. Obligatiile principale ale achizitorului
11.2 – Plata facturii se face, în termen de maxim 30 de zile de la data inregistrării facturii fiscale la
achizitor. Factura emisă de către prestator se va depune la sediul Primăriei Municipiului Bacău,
completată cu datele ambelor părţi şi va conţine explicit şi detaliat preţul (lei), cantitatea aferentă de
servicii prestate, precum şi numărul contractului.
11.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevazute
convenite, prestatorul are dreptul de pretinde penalitati conform clauzei 12.2.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1 În cazul în care, contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, sau le
îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare
prevăzută la art. 3 alin. 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare
pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul
bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea contractului rămasă de
executat/executată necorespunzător/executată cu intârziere, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai
mult decât valoarea contractului. Această penalitate se aplică pentru obligaţiile din contract altele decât
cele pentru care sunt nominalizate punctual penalităţi.
12.2 In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de
la data scadenta , conform art. 26 din prezentul contract, executantul are dreptul de a solicita plata
dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere de la
expirarea celor 28 de zile în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile
pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din
contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decat
valoarea contractului
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau prestarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în
completare, părţile datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă a fost declarat in stare de faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
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pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită in mod corespunzator până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică de catre ambele parti.
13.2. Garantia de buna executie a contractului reprezinta 5 % din valoarea fara TVA a contractului,
respectiv de ……………… lei.
14.3. Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
prin virament bancar;
prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o
societate de asigurari, in conditiile legii. Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate
riscurile contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si cantitativa a
serviciilor respective din neindeplinirea contractului în perioada convenită
prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conf. art. 40 alin.(3) – (6) din
HG 395/2016.
13.4. Modul de constituire al garanţiei prin retineri succesive: prestatorul are obligaţia de a deschide un
cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent în administrarea acestuia. Dovada deschiderii contului se va face prin confirmare de la
unitatea Trezoreriei Statului ca a fost deschis un cont in care se vor vira retinerile succesive ce constituie
garantia de buna executie;
Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie
mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA, respectiv ………….. lei.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să alimenteze contul de
disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului
până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va
înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.
Dovada deschiderii contului se va face prin :
- Confirmare de la trezorerie că a fost deschis un cont în care se vor vira reţinerile ce constituie
garanţia de bună execuţie ;
- Copie extras de cont , confirmarea existentei sumei de ……………… lei.
13.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în
care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia
atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie,
parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de
executat.
13.6. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garantia de buna executie astfel:
a) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă SF, în termen de 14 zile de la data predării şi
însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor
contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

4

ACHIZITOR
MUNICIPIUL BACAU

PRESTATOR
SC …………………………………….

b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen
de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza
proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani
de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit
în această perioadă contractul de lucrări în cauză;
14. Alte resposabilitati ale prestatorului
14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
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.
15. Receptie si verificari
15.1 – Achizitorul va recepţiona serviciile conform propunerii tehnice si solicitarilor din caietul de sarcini.
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor conform clauzei 7.1.
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de
comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului .
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) 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 serviciilor, atunci partile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare.
16.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de preastare, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
17. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plata datorata de achizitor prestatorului este cea declarata in
propunerea financiara.
17.2 - Pretul contractului este ferm şi nerevizuibil pe toata durata indeplinirii contractului.
18. Amendamente
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
18.2 – Partile contractante pot conveni de comun acord la incetarea contractului.
19. Subcontractanti
19.1. Prestatorul are dreptul, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte
cu subcontractantii desemnati, cu permisiunea achizitorului.
20. Cesiunea
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20. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in
sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
21. Forta majora
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și
negociere
amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea Contractului.
22.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură
cu sau
în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra
aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.
22.3. Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde
în
termen de 5 zile la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată
competente.
23.
ÎNCETAREA si REZILIEREA CONTRACTULUI.
23.1.- Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate
obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.
23.2.- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia Contractul, fără însă a fi
afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:
a)
Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către
Autoritatea contractantă, prin care i se solicită remedierea Neconformității sau executarea obligațiilor
care decurg din prezentul Contract;
b)
Contractantul subcontractează părți din Contract fără a avea acordul scris al Autorității
contractante;
c)
Contractantul cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al Autorității contractante;
d)
Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea
juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt
realizate prin Act Adițional la prezentul Contract, cu respectarea dispozițiilor legale;
e)
Devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;
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f)
Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările
solicitate prin Contract;
g)
în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Autorității contractante în
legătură cu care se presteaza serviciile care fac obiectul Contractului;
h)
la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla în una dintre situațiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire;
i)
în situația în care Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului deoarece au fost
încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această împrejurarea fost
constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;
j)
În cazul în care împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului;
k)
Contractantul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în
legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Autorității contractante;
l)
Valorificarea de către Autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav
compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Contractantului.
23.3.- Contractantul poate rezoluționa/rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a
pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care:
a)
Autoritatea contractantă a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de
atribuire a Contractului sau în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare
Contractantului.
b)
Autoritatea contractantă nu își îndeplinește obligațiile de plată a produselor prestate de
Contractant, în condițiile stabilite prin prezentul Contract.
23.4.- Rezoluțiunea/Rezilierea Contractului în condițiile pct. 23.2 și pct. 23.3 intervine cu efecte depline,
fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția
vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.
23.5.- Prevederile prezentului Contract în materia rezoluțiunii/rezilierii Contractului se completează cu
prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.
23.6.- În situația rezoluțiunii/rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către
Contractant a obligațiilor contractuale, acesta va datora Autorității contractante daune-interese cu titlu de
clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
23.7.- În cazul în care Contractantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată,
contractul este rezoluționat/reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei
formalități de către Autoritatea contractantă.
23.8.- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel
mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului,
cu condiția notificării Contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.
24. Denuntarea contractului
24.1.- Achizitorul poate denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in situatia in
care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă
a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
25. INSOLVENȚĂ ȘI FALIMENT
25.1- În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva Contractantului, acesta are
obligația de a notifica Autoritatea contractantă în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.
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25.2 -Contractantul, are obligația de a prezenta Autorității contractante, în termen de 30 (treizeci) de
zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de
insolvență asupra Contractului și asupra livrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un
Contractant diligent.
25.3 -În cazul în care Contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o
situație care produce efecte similare, Contractantul este obligat să acționeze în același fel cum
este stipulat la clauzele 25.1 si 25.2 din prezentul Contract.
25.4 -Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 25.2 si 25.3 din prezentul
Contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de Autoritatea contractantă.
26. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27. Comunicari
27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris, cu confirmare de primire.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
27.2 Comunicarile intre parti se pot face prin fax sau e-mail cu conditia existentei confirmării de trimitere
a fax-ului sau email-lui.
28. Confidentialitate
28.1- Partile se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor procesate pe
durata derulării contractului, prin nedifuzarea datelor, rapoartelor studiilor catre terți, decât cu acordul
celeilalte părti. În caz contrar se vor cere daune interese conform prevederilor Dreptului Civil.
28.2. Prestatorul se obligă să cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentația
elaborată, achizitorul urmând a avea dreptul de a utiliza documentația pentru următoarele faze ale
proiectului fără acordul scris al prestatorului.
28.3. După recepția și plata documentației aceasta devine proprietatea achizitorului, prestatorul
nemaiputând pretinde drepturi de proprietate intelectuală.
29. Legea aplicabila contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părţile au înţeles să încheie azi ...............................prezentul contract în 3 exemplare, 2
exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru prestator.
ACHIZITOR
MUNICIPIUL BACAU
PRIMAR
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

P R E S TAT O R
SC ……………………………
ADMINISTRATOR
…………………….

AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
ZAMFIR MARIANA
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VIZAT JURIDIC

SEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI
CONTRACTARE SERVICII SOCIALE
MIHAELA GROSU

ÎNTOCMIT
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI
CONTRACTARE SERVICII SOCIALE
CIPRIAN MARMUREANU

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT
............................................
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