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. 102570 din 12. 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 etapa STUDIU de FEZABILITATE pentru realizarea obiectivului de investitii “Stații de
reîncărcare pentru vehicule electrice din Municipiul Bacău”” Cod CPV 71241000-9 Studii
de
fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2), 71351810-4
Servicii de topografie (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:
I.
Documentatii de obtinere Certificat Urbanism ...................lei fara TVA;
II.
Documentatii obtinere Avize/acorduri conform C.U. ...................lei fara TVA;
III.
Studii topografice vizat OCPI, incusiv docuemntatia cadastrala daca este cazul...................lei
fara TVA;
IV.
Studiu Fezabilitate 15 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice in municipiul
Bacau...................lei fara TVA;
V.
Verificare tehnica pentru documentatii avize...................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)
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CONTRACT DE SERVICII
nr. ................ din ...............2022
1. În temeiul LEGII 98/2016 privind achiziţiile publice şi a celorlalte acte normative
aprobate în
aplicarea acesteia, s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii,
între:
MUNICIPIUL BACĂU, cu sediu pe strada Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax
0234/588757, cod fiscal 4278337, cont trezorerie cont trezorerie RO51TREZ
24A740501200130X , deschis la Trezoreria Bacau, reprezentat prin PRIMAR LUCIANDANIEL STANCIU-VIZITEU, în calitate de achizitor, pe de o parte,
si
S.C. .................... adresa sediu Str. ................, Nr........., loc. ..........., jud............., telefon
................... email: ......................, numar de inmatriculare J0..............., cod fiscal ...............,
cont RO................................. , deschis la TREZORERIA .............., reprezentat prin
....................... - ......................., 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 act juridic bilateral 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 prestarea serviciilor contractate cu indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor
obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. proces verbal de receptie – documentul in care se constata indeplinirea obligatiilor
contractuale ale prestatorului fata de achizitor privind fiecare din fazele de proiectare;
f. 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
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mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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.

Condiții Generale
4. Denumirea, obiectul contractului
4.1. Denumirea contractului : Servicii de proiectare etapa STUDIU de FEZABILITATE
pentru realizarea obiectivului de investitii “Stații de reîncărcare pentru vehicule
electrice din Municipiul Bacău -Cod CPV: 71241000-9
Studii de fezabilitate, servicii
de consultanta, analize (Rev.2), 71351810-4
Servicii de topografie (Rev.2)
4.2. Obiectul principal al contractului : Prestatorul se obliga sa presteze: Servicii de
proiectare etapa STUDIU de FEZABILITATE pentru realizarea obiectivului de
investitii “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice din Municipiul Bacău”,
documentatiile ce urmeaza a fi elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare
(inclusiv obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor în numele Autorităţii contractante) fără a
se limita, fiind următoarele :
• Documentatii de obtinere Certificat Urbanism
• Documentatii obtinere Avize/acorduri conform C.U.
• Studii topografice vizat OCPI, incusiv docuemntatia cadastrala daca este cazul
• Studiu Fezabilitate 15 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice in
municipiul Bacau
• Verificare tehnica pentru documentatii avize;
4.3. Documentaţia va fi predată pe bază de proces-verbal de predare primire, după cum
urmează:
*Studiul topografic va fi predat in cate 2 exemplare pe suport analogic (hârtie) şi l(unu)
exemplar pe suport electronic (planşele inclusiv in format dwg);
*Studiul de Fezabilitate se va preda în cate 3 exemplare pe suport analogic (hârtie) şi
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l(unu) exemplar pe suport electronic (planşele inclusiv in format dwg);
5. Pretul contractului
5.1 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate, respectiv ..................... lei cu TVA.
5.2 Pretul contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de ...................... lei, la
care se adauga ...................... lei TVA, rezultat din urmatorul tabel:
Nr.
crt.
0
1

Denumire etapa proiectare
1
Documentatii
Urbanism

de

obtinere

2

Documentatii
conform C.U.

obtinere

3

Studii topografice vizat OCPI, incusiv
docuemntatia cadastrala daca este cazul

4

Studiu Fezabilitate 15 stații de reîncărcare
pentru vehicule electrice in municipiul
Bacau

5

Verificare tehnica pentru documentatii avize

Pret fara TVA

TVA

2

3

Pret cu TVA
4

Certificat

Avize/acorduri

TOTAL
6. Modalitati de plata
6.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 30 zile de la
data inregistrarii facturii. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator pe baza
facturii, insotita de procesul verbal de receptie al serviciilor pentru care s-a emis factura,
detaliate intr-un raport de activitate, semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie.
6.2. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fost prestate conform
prezentului contract.
7. Durata contractului
7.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si produce
efecte dupa incheierea procesului verbal de receptie finala a serviciilor si aprobarii
documentelor elaborate in baza prezentului contract, aferente obiectivului de investitii:
“Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice din Municipiul Bacău”
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7.2. Durata de prestare a serviciilor este pana la 15.03.2022.
8. Executarea contractului
8.1 Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de ambele parti si
constituirea garantiei de buna executie, de la data comunicata prin ordinul de începere a
contractului .
8.2 Prestatorul va incepe prestarea serviciilor conform prevederilor art. 8.1 din contract.
8.3 Termenele de realizare a acestor activităţi sunt prevăzute la art. 7.2.
9. Documentele contractului
9.1 Documentele contractului sunt:
Caietul de sarcini si anexele;
Propunerea tehnica si financiara;
Garantia de buna executie ;
-

Contractul de asociere/subcontractare- daca este cazul;

10. Standarde. Drepturi de proprietate intelectuala
10.1 - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, specificaţiile tehnice,
fişele tehnologice, îndrumarele de proiectare şi toate prescripţiile în vigoare.
10.2 - Prestatorul garantează că la data recepţiei, serviciile prestate vor avea calităţile
declarate de către acesta, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi
afectate de vicii care ar diminua sau ar anula posibilitatea de utilizare, in conformitate cu
prevederile Legii nr.10/1995 (*republicată*).
10.3. In mod implicit, prin prezentul contract, prestatorul cedează integral achizitorului
dreptul de autor asupra tuturor
rezultatelor
executării contractului
(documente/documentații, planșe, fişiere etc.), precum şi drepturile de reproducere şi
distribuire a tuturor documentelor şi materialelor utilizate în executarea prezentului
contract.
10.4. Documemtele/documentatiile si solutiile elaborate și/sau prelucrate de către Prestator
în executarea Contractului, devin proprietatea exclusivă a Achizitorului, cu drept de
utilizare fara limitare geografica ori de alta natura.
11. Obligatiile Prestatorului
11. 1. (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele
solicitate prin nota conceptuala si tema de proiectare, anexe la contract .
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(2)
La elaborarea studiului de fezabilitate prestatorul va respecta legislatia specifica in
vigoare (legi, ordonante, ordine, norme tehnice, normative, STAS-uri, etc.).
11.2 (l)Studiul de Fezabilitate (SF) va respecta continutul cadru in conformitate cu HG nr.
907/2016. Studiul de Fezabilitate va contine cel putin doua solutii tehnice. Proiectantul va
respecta toate normele de protectie a mediului, sanatate si siguranta in munca, siguranta
circulatiei in vigoare.
(2)
Variantele tehnice I si II propuse pentru pentru obiectivul: “Stații de reîncărcare
pentru vehicule electrice din Municipiul Bacău”, vor prezenta solutiile tehnice in
conformitate cu cerintele de eligibilitate a proiectului, menționate in Ghidul aferent
"Programului privând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic: Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în
municipiile reședințe de județ".
(3)
Toate masurile propuse vor tine seama de implementarea directivelor UE relevante,
conform acordului incheiat intre Romania si Uniunea Europeana in sectoral constructiilor,
transportului si urbanismului. Studiul de fezabilitate va avea prevazuta, ca pagina de capat,
pagina de semnaturi, prin care elaboratorul acestuia isi insuseste si asuma datele si solutiile
propuse, si care va contine cel putin urmatoarele date: nr. ../data contract, numele si
prenumele in clar ale proiectantilor pe specialitati, ale persoanei responsabile de proiect sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnaturile acestora si stampila..
11.3 Prestatorul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor săi de a
participa la discuţii cu achizitorul şi/sau reprezentantul/reprezentanţii achizitorului, ori de
câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de
bună execuţie a contractului.
11.4. În cazul în care, după prezentarea studiului de fezabilitate la Achizitor, acesta
constată lipsuri, neconformităţi şi neconcordanţe, Prestatorul are obligaţia de a le soluţiona
în termen de 5 zile de la primirea instiintarii de la Achizitor.
11.5. De la data aprobării și recepționării de către Achizitor, Prestatorul cesionează
drepturile patrimoniale ale acestuia către Achizitor. Cesiunea va fi exclusivă și va fi facută
conform legii.
11.6. (1) Prestatorul este răspunzator de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în
facturi/situații de plată. Dacă în urma controalelor efectuate de către organele abilitate
potrivit legii, se constată că Prestatorul a încasat sume în plus , foloase necuvenite de la
Achizitor, Prestatorul are obligația de a restitui aceste sume, inclusiv penalități, daune
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interese, majorări, dobânzi,etc., aferente, stabilite prin actele de control de către organele de
control abilitate (pe perioada de la încasare până la determinarea și plata lor).
(2) Prestatorul este obligat să achite sumele încasate în plus cât și foloasele necuvenite,
penalitățile, daunele interese, majorările, dobânzile, etc., în termen de 30 zile de la primirea
notificării de la achizitor, în caz contrar Achizitorul va executa garanția de buna execuție. În
cazul în care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instanțelor de judecată
competente pentru recuperarea sumelor neîncasate.
11.7. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile art. 7.2;
11.8. 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 achizitionate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din indeplinirea intocmai a
contractului de catre Prestator, fapta Achizitorului sau a unui tert, respectarea
Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor si/sau a instructiunilor
Achizitorului insusi.
11.9. Prin receptia documentatiei, se certifica prestatorului faptul ca documentatia
corespunde cerintelor prevazute in Caietul de sarcini, iar procesul verbal de receptie se
introduce în documentaţie ca piesă componentă a acesteia.
11.10. Pe parcursul derularii contractului de achizitie publica, prestatorul va respecta
reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si a relatiilor de munca stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective
sau prin tratatele, conventiile si acordurile international in aceste domenii.
11.11. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru solutiile tehnice elaborate si pentru
prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract in termenul convenit. Totodata,
este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
11.12. Prestatorul se obligă să realizeze modificări şi/ sau completări ale documentaţiilor,
fără alte costuri suplimentare faţă de ofertă şi în termenele solicitate la cererea achizitorului
ca urmare a unor conditionalitati sau observatii emise de autoritătile / institutiile emitente
de avize si acorduri sau a altor entităti cu atributii de control, verificare si analiză asupra
I

I
I
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proiectului care impun completarea/ modificarea/ corectarea/documentatiilor tehnicoeconomice elaborate.
11.13. Personalul cheie propus in oferta tehnica va fi utilizat pe toata durata contractului.
Nu se accepta inlocuirea de personal decat in cazuri bine justificate, generate de situatii
independente de vointa contractantului si numai cu aprobarea prealabilă în scris a
achizitorului; persoana propusa sa inlocuiasca un expert din echipa trebuie sa
indeplineasca minim conditiile de calificare si de experienta ale persoanei pe care o
inlocuieste.
11.14.

Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind

prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie
publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante cu care autoritatea contractanta
a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe
parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
12. Obligatiile Achizitorului
12.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze studiul de fezabilitate potrivit art. 15.
12.2 (1) Emiterea facturii se poate face numai după receptia fiecareia dintre documentatiile
solicitate, iar plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data inregistrării facturii
fiscale la achizitor dupa cum urmeaza:
•
Serviciile de intocmire a Studiului topografic se deconteaza in baza procesului verbal
de predare –primire.
•
Serviciile de intocmire SF se deconteaza dupa aprobarea receptiei documentatiei
intocmite si inregistrarea facturii in original, la registratura.
12.3 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.
13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1 În cazul în care, prestatorul 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
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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.
13.2 In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen de
28 de zile de la data scadenta , conform art. 6 si art. 12 din prezentul contract, prestatorul
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
13.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau prestarea necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile
art.13.1 şi 13.2, în completare, părţile datorează si daune interese suplimentare ce se vor
stabili in instanta.
13.4 - 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 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
14. Garantia de buna executie a contractului
14.1. 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.
14.2. 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:
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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 lucrarilor 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.
14.4. 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.
14.5. 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.
14.6. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garantia de buna executie astfel:
- 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.
15. Receptie si verificari
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. Achizitorul

Page 9 of 16

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

are obligatia de a receptiona si intocmi procesul verbal de receptie in termen de 15 zile de la
data inregistrarii notificarii in acest sens, depuse de catre prestator la Registratura Primăriei
Municipiului Bacău.
15.2. Documentatia tehnica faza SF se va receptiona de catre comisia numita prin dispozitia
de primar;
15.3. - Operaţiunile recepţiei implică:
 identificarea serviciilor prestate;
 constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică;
15.4.- Operaţiunile precizate la art.15.3. fac obiectul unui raport întocmit la faţa locului de
către achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de prestator. În cazul în care Prestatorul
refuză să semneze raportul, se menţionează acest fapt. O copie a raportului se va transmite
Prestatorului în cel mult 5 zile de la data întocmirii.
15.5.- Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 5 zile de
la data luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 15.4.
15.6. - Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub
rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor conform clauzei 8.1.
(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 sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii
serviciilor.
16.3 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.
16.4 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice intarziere in indeplinirea contractului datorate culpei prestatorului da dreptul
achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
17. Rezilierea contractului
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17.1. Daca intarzierile imputabile prestatorului in indeplinirea obligatiilor contractuale
persista, dupa notificarea de catre Achizitor, dovedind astfel incapacitatea prestatorului de a
executa contractul, Achizitorul este in drept sa rezilieze contractul din vina contractantului.
17.2. Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
i) Achizitorul notifica contractantul ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice, ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
ii) In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste intocmai si la timp oricare dintre
obligatiile contractuale si persista in aceasta conduita contractuala dupa notificarea ei de
catre Prestator.
17.3. Achizitorul poate cere rezilierea contractului si daca:
i) Prestatorul a fost declarat in stare de faliment, s-a emis ordin de executare impotriva lui, a
intrat in lichidare juridica in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
ii) Prestatorul a abandonat nejustificat contractul, conform PV de constatare intocmit de
Achizitor. Pentru evitarea oricaror neclaritati, in scopul prezentei clauze abandonarea
contractului reprezinta încetarea nejustificata a oricăror servicii aferente prezentului
contract pentru o perioadă de minim 3 luni);
iii) Prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale, desi a fost notificat de achizitor in vederea remedierii culpei contractuale
specifice;
17.4. Cererea de reziliere a contractului se va comunica in scris celeilalte părţi, cu
confirmare de primire. Daca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii, partea
notificata nu formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel
incat partile sa initieze rezolvarea amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera
acceptata si se procedeaza in consecinta. Contractul va înceta de plin drept la data indicata
in comunicarea de reziliere, fără a mai necesita îndeplinirea vreunei alte formalități sau
proceduri (punere în întârziere, somație etc.) de către vreuna dintre parti şi fără intervenția
vreunei instanțe judecătorești.
17.5. In cazul rezilierii contractului, indiferent de partea care a solicitat rezilierea,
Achizitorul va convoca comisia de receptie, care va efectua receptia serviciilor prestate
pana la data rezilierii, intr-un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
17.6. Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, in cel mult 30 zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea
contractului ar fi contrara interesului public.
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17.7. Incetarea Contractului conform prezentului Art. 17 nu va avea nici un efect asupra
obligatiilor deja scadente intre Parti. Achizitorul se obliga sa elibereze Prestatorului partea
garantiei de buna executie constituita conform art. 14 de mai sus (incluzand dobanda
Trezoreriei Statului acumulata) si asupra careia nu s-au emis pretentii de catre Achizitor in
termen de maxim 14 zile calendaristice de la data incetarii Contractului in conformitate cu
prevederile prezentului Articol 17.
18. Denuntarea contractului
18.1 Achizitorul poate denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in
una din urmatoarele situatii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului 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.
19. Ajustarea preţului contractului
19.1 Prețul contractului este ferm şi nerevizuibil pe toată durata îndeplinirii contractului.
19.2
Ajustarea/actualizarea preţurilor pentru fiecare tip de prestație menţionată în
centralizatorul financiar se va efectua, prin act adiţional, numai în cazul modificărilor
legislative care duc la modificarea cotelor legale şi/sau TVA.
20. Modificarea
contractului
20.1.(1) Modificarea prevederilor contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale
de valabilitate se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice.
(2) Modificarea prevederilor contractului de achizitie publica altfel decat in cazurile
prevazute la art.221 din Legea 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
20.2. (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul
ambelor parti, in scris, prin act aditional.
(2) Partea care solicita modificarea contractului are obligatia de a notifica cealalta parte, in
scris, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit situatia ce poate
conduce la modificarea contractului
21. Subcontractanti
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21.1. Orice înțelegere scrisă prin care Contractantul încredințează o parte din prestarea
serviciilor către un terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare.
21.2. Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau
poate schimba Subcontractantul/Subcontractanții specificați în Propunerea Tehnică numai
cu acordul prealabil, scris, al Achizitorului. Contractantul informează Achizitorul cu privire
la subcontractare care se realizează doar în condițiile art. 219 din Legea nr. 98/2016,
menționând partea/părțile din Contract care se subcontractează precum şi identitatea
Subcontractanților.
21.3. Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului, contractele
încheiate cu Subcontractanții desemnați în cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea acestui
Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând
parte integrantă din acesta.
21.4. Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada
derulării Contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un
Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanți. Executantul trebuie să solicite, în
scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui nou Contract de
Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului privind
implicarea de noi Subcontractanți se realizează numai după ce Contractantul a efectuat el
însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la
caracteristicile serviciilor care urmează a fi subcontractate, motivele legale de excludere
precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 aplicabile Subcontractantului și
capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare,
inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui
Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant trebuie acordată de Achizitor, avânduse în vedere, cel puțin: caracteristicile Serviciilor care urmează a fi subcontractate, motivele
legale de excludere aplicabile Subcontractantului precum și Declarația pe propria
răspundere prin care noul Subcontractant/noii Subcontractanți își asumă respectarea
prevederilor Caietului de Sarcini și a Propunerii Tehnice depuse de Contractant la Ofertă,
pentru activitatea/activitățile subcontractate și informațiile prezentate de Contractant
privind capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Orice Subcontractant propus și
aflat în situațiile de excludere este respins de Achizitor.
21.5. Achizitorul notifică Contractantului decizia sa cu privire la înlocuirea unui
Subcontractant /implicarea unui nou Subcontractant motivând decizia sa în cazul respingerii
aprobării.
21.6. Contractantul se obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu
Subcontractanții care sunt de acord cu obligațiile contractuale asumate prin prezentul
Contract.
21.7. Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între
Subcontractant și Achizitor. Contractantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor
pentru modul în care îndeplinește Contractul. Executantul răspunde pentru actele și faptele
Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către
Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a angajării de către Contractant
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a unor Subcontractanți pentru prestarea serviciilor nu eliberează Contractantul de niciuna
dintre obligațiile sale din Contract.
21.8. În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale,
Achizitorul poate solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu
un alt Subcontractant, care să dețină calificările și experiența solicitate de Achizitor, fie să
preia el însuși prestarea serviciilor.
21.9. Serviciile încredințate unui Subcontractant de Executant nu pot fi încredințate unor
terțe părți de Subcontractant.
21.10.
Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a
Achizitorului sau orice încredințare a serviciilor de Subcontractant către terțe părți este
considerată o încălcare a Contractului, situație care îndreptățește Achizitorul la rezilierea
Contractului și obținerea de despăgubiri din partea Contractantului.
21.11. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se
asigure că Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Achizitorului în
temeiul prezentului Contract.
21.12. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Achizitorul poate solicita
Prestatorului să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situațiile de
excludere specificate în Lege.
21.13. In cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art.
218 din Legea nr. 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă
numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
i. această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca
anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta;
ii. Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică
privind modalitatea în care se efectuează plata directă de către Achizitor către
Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:
1. pentru fiecare serviciu/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la
Contract, astfel cum este încheiat între Executant și Achizitor – partea din serviciu/
activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum trebuie specificată în factura
prezentată la plată,
2. modalitatea concretă de certificare a serviciului/activității de către Contractant pentru
rezultatul obținut de Subcontractant/Serviciul prestat de Subcontractant, înainte de
prezentarea facturii de către Executantt Achizitorului,
3. partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Serviciului/activității
care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a
facturilor emise de Contractantul pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în
Contract,
4. stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,
5. precizează contul bancar al Subcontractantului.
22.

TERTI – SUSŢINĂTORI- nu este cazul

24. Forta majora
24.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
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24.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
24.3 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.
24.4 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.
24.5 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.
25. Solutionarea litigiilor
25.1 Achizitorul 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.
25.2 Daca, dupa inceperea acestor tratative neoficiale, 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.
26. Limba care guverneaza contractul
26.1 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. Legea aplicabila contractului
28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi ....................... prezentul contract in trei exemplare
originale, unul la prestator si doua la achizitor.
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