
MUNICIPIUL 2ALAU 
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj ■ 
Telefon. (40)260.610550 
hltp://wwiAr.zalausj .ro

Fax.(40)260.661869
e-mail: primana@2alausj.ro

CONTRACT DE SERVICII 
nr.^U2. din Og. U, 2021

MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa luliu Maniu nr. 3, telefon/fax: 0260/610550, 0260/661869, 
cod fiscal 4291786, cont trezorerie R043 TREZ 24A5 1010 3203 030X, reprezentată 
prin Ionel Ciunt - primar si ec. Mariana Cuibuş - director economic, în calitate de 
achizitor, pe de o parte,

SC JUSTBRILL CLEAN SRL având sediul în municipiul Zalau, Bulevardul Mihai 
Viteazul, nr. 58C, telefon 
îmnatricuiare:

: 0744.646.170, e-mail: qszalau@yahoo.ro, număr de
trezorerieJ31/517/2011, cod fiscal: 29433843, cont

R006TREZ5615069XXX006929 deschis la Trezoreria Zalau, reprezentată prin Mirela 
Nicoleta Olariu, administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte,

1. Obiectul principal al contractului
l.T - Prestatorul se obliga să'execute servicii de curăţenie a birourilor, spaţiilor interioare 
şi exterioare ale sediului Primăriei Municipiului Zalău respectând cerinţele Caietului de 
sarcini nr. 61627/13.09.2021, prevederile ofertei postate în SEAP prin anunţul de 
participare simplificat m. SCN 1093521/23.09.2021 şi ale prezentului contract.
E2 - Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit în art. 2.1 ai 
prezentului contract.

2. Preţul contractului
2.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de 12.696,00 lei fără TVA/lună, respectiv 152.352,00 lei fără TVA/an, 
adică 181.298,88 Iei cu TVA/an.

3. Executarea si durata contractului
3.1- Durata prezentului contract este de 12 luni începând cu data de 09.11.2021.

4. Documentele contractului
4.1 - Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini nr. 61627/13.09.2021, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de 
remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările 
din perioada de evaluare;

c) Garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
d) Acte adiţionale, dacă este cazul;
e) Alte anexe la contract.
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5. Obligaţiile principale ale Prestatorului
5.1 Prestatorul are obligaţia de a dovedi calificarea personalului ce va fi angajat în 
prestarea serviciilor;
5.2 Prestatorul va folosi numai personal specializat, pe toată perioada contractului 
(minim 4 persoane);
5.3 Va asigura înlocuirea cu persoane specializate pe perioada concediilor de odihnă, 
concediilor medicale şi în alte situaţii de acest gen, astfel încât activitatea ce trebuie 
prestată să nu fie afectată;
5.4 Prestatorul va prezenta o listă cu numele angajaţilor care vor presta serviciul de 
curăţenie, conform contractului. In cazul în care persoanele nominalizate se inlocuiesc, 
prestatorul are obligaţia de a notifica achizitorul şi a transmite o listă actualizată cu 
persoanele nou venite, plus dovada calificării acestora. Notificarea- se va face către 
serviciul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Zalău. Se interzice 
prestatorului să aducă personal în afara celui nominalizat;
5.5 Persoanele care participă la realizarea serviciului de curăţenie şi întreţinere trebuie 
să se comporte civilizat;
5.6 Ţinuta lucrătorilor care participă la curăţenie şi întreţinere trebuie să fie în 
permanenţă decentă şi curată; toţi lucrătorii vor purta în timpul orelor de program 
uniforme cu ecuson prevăzute cu numele, prenumele şi denumirea societăţii la care sunt 
angajaţi;
5.7 Persoanele care participă la realizarea serviciului de curăţenie şi întreţinere, nu vor 
utiliza sub nici o formă tehnica de calcul şi echipamentele din dotarea primăriei 
(copiatoare, telefoane, imprimante, faxuri, calculatoare, etc );
5.8 întregul personal care efectuează serviciul de curăţenie şi întreţinere va fi 
examinat periodic de către organele specializate ale prestatorulti in ceea ce‘priveşte 
asistenta medicala, potrivit normelor sanitare in vigoare, va fi instruit in vederea 
prevenirii si stingerii incendiilor (PSI), precum si profesional privind securitatea si 
sanatatea in munca (convenţia SSM);
5.9 Prestatorul va efectua curaţarea, spălarea şi dezinfectarea grupurilor sanitare şi a 
spaţiilor numai cu materiale şi tehnologii permise de legislaţia comunitara şi care 
respectă standardele europene sau internaţionale în domeniu;
5.10 Prestatorul va asigura toate materialele, aparatele şi ustensilele necesare prestării i
serviciilor de întreţinere şi curăţenie; :
5.11 Produsele utilizate pentru curăţat trebuie sa fie biodegradabile, să nu degradeze i 
imediat sau în timp suprafaţa curăţată şi să nu afecteze sănătatea oamenilor şi să i 
respecte cerinţele legale privind protecţia mediului; ;
5.12 Produsele folosite vor fi în confonnitate cu normele sanitare în vigoare şi respectă 
standardele de protecţie a mediului conform cu legislaţia comunitară ori cu standardele 
europene sau internaţionale în domeniu;
5.13 Produsele pentru care normele în vigoare prevăd obligativitatea omologării 
tehnice, acestea vor fi utilizate numai după obţinerea documentelor de certificare;
5.14 Prestatorul trebuie să deţină aparatura proprie pentru efectuarea operaţiunilor de 
curăţenie - aspiratoare, aparat pentru curăţat şi spalat mochete (cu consumabile proprii);
5.15 Aparatura folosită pentru efectuarea operaţiunilor de curăţenie va respecta nomiele 
privind siguranţa în exploatare;
5.16 Prestatorul trebuie să deţină şi alte obiecte necesare realizării prestaţiei (lavete, 
galeţi, mop, etc.);
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5.17 Defecţiunile apărute din vina personalului prestatorului vor fi remediate de acesta 
gratuit;

6. Obligaţiile achizitorului
6.1 Să asigure energia electrica si apa necesara prestaţiei;
6.2 Să verifice modul in care se realizează curăţenia;
6.3 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul serxdciilor prestate în termen de 

maxim 30 de zile de la data înregistrării facturii la registratura PMZ, P-ta luliu Maniu 
nr.3, jud, Salaj.

7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor
7.1.- în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 

obligaţiile asumate prin contract (confonn graficului stabilit), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea serviciilor 
realizate cu întârziere;
7.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în tennenul stabilit la art. 6.3 din 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la 
termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
7.3 - Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor 
ce-pot fi percepute în condiţiile art. 7.1, 7.2 si 7.4; în completare, părţile datorează daune- 
interese în condiţiile dreptului comun.
7.4 - Daca se constata ca atribuţiile prevăzute in contract privind calitatea serviciilor nu 
sunt efectuate corespunzător, achizitorul are dreptul sa penalizeze prestatorul cu un 
procent de pana la 5% din valoarea facturii lunare, in baza notei/notelor de constatare 
intocmite de care persoaiia responsabila cu urmărirea realizării sei*viciului şi 
contrasemnată de către angajatul (angajaţii) din biroul in care nu s-a efectuat curăţenia. 
După 3 penalizări succesive, achizitorul poate proceda la rezilierea contractului.

8. Garanţia de bună execuţie a contractului
8.1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în ; 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De 
regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit sau de o societate 
de asigurări, care devine anexă la contract. In cazul în care valoarea garanţiei de bună 
execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta 
constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. în situaţia în care 

garanţia, de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o 
instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei sau scrisorii de 
garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se face doar cu acordul scris al 
achizitorului.. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie 
să fie în concordanţă cu prevederile contractului de servicii şi cu prevederile HG 
395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau 
cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui, motiv de respingere a 
instrumentului de garantare de către achizitor.
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8.2 în situaţia în care garanţia de bună execuţie va fi constituită prin reţineri succesive din 
facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 
contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, în contul 
astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri 
succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie.
8.3 (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) prestatorul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare 
prelungirii contractului de sendcii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării: de către părti a 
actului adiţional de prelungire. ■ '

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării 
celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală.
8.4 Achizitorul are dreptul de a emite' pretenţii asupra-garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în 

situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

A

8*. 5. In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a conţracţului de achiziţie publică, în maxim 5 
zile lucrăţoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
8.6. - Garanţia de bună execuţie se va restitui conform art. 42 alin. (2) din HG nr. 
395/2016 ,în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii 
asupra ei..

9.Modalităţi de plată
9.1. Pentru serviciile prestate, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator, în i 
termen de 30 zile calendaristice de la comunicarea facturii de către acesta, îh contul de j 
Trezorerie al prestatorului. :
9.2 Factura se va emite lunar, pana la data de 5 a lunii pentru servicii prestate in luna i 
anterioara si va fi insotita de Procesul verbal de recepţie lunara (Anexa 1 la Caietul de : 
sarcini). Factura se va viza “Bun de plata” de către Serviciul Administrativ.

10. Ajustarea preţului contractului
10.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
10.2. în conformitate cu prevederile art. 164 din HG nr. 395/2016, ajustarea preţului 
contractului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost 
emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului
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ÎL încetarea contractului
11.1- Contractul de servicii încetează prin ajungerea la temienul stabilit de către păi-ţi.
11.2 - Contractul de servicii se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre părţi, 
a obligaţiilor contractuale.
11.3 - Contractul de prestări servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către 
autoritatea contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, 
în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
11.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fara punere in intirziere si fara 
sesizarea instanţei de judecata şi de a pretinde plata integrală a prejudiciului cauzat precum 
şi eventuale daune-interese.

12., Prelucrarea datelor cu caracter personal
12.L Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter 

personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 

protecţia datelor cu caracter personal şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 
sau care le furn izează 
servicii;

■■ rf-

b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă 
de persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat 
şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;

c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care 
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de servicii, 
având ca obiect asigurarea serviciului de servicii de curăţenie a birourilor, spaţiilor 
interioare şi exterioare ale sediului Primăriei Municipiului Zalău;

d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii, scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;

e) să asigure integritatea, şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice 
si organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea acciden tală, modificarea sau distrugerea;

f să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor 
ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.''

Vizat
ohchii juridic



f

13. Amendamente
(1) Părţile contractante au dreptul,- pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Păi*ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

14. Modificarea contractului
14. r Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, 
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi 
condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act 
adiţional.
14.2 Orice modificare a contractului de achiziţiei publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în confonmitate cu 
dispoziţiile legii.

15. Forţa majoră
15.1 - Forţa majoră exomerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau păi*ţilor până la apariţia acesteia.
15.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în niod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea, limitării consecinţelor.

16. Soluţionarea litigiilor
16.1 - Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
16.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi Prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze, de către instanţa judecătoreasca competenta.

17. Cesiunea
17.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile 
asumate prin contract.
17-2- Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciului 
executat în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
17.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 17.2.

18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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19. Comunicări
19.1 - (1) Orice comunicare între păili, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii.
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 - Contractul va fi interpretat confonn legilor din România.

21. Dispoziţii finale
21.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa păi-ţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
21.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.
21.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este Chereches Liviu, administrator.

Achizitor, 
Municipiul Zalău

Prestator,
SC JUSTBRILL CLEAN SRL

Primar, 
îonel Ciunt

Administrator, 
Mirela Nicoleta Olariu

Directoip^conomic, 
ec. Mana na Cmmsş

Direct 
ing. Danu^

tehnic, \ 
sm^^n CurW

1
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-2alâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâlaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.7alausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE SERVICII
Nr.itkk^.< din fe.fiS.ldZi

1. Părţile contractante:

1.1 Autoritatea contractantă: MUNICIPrUL ZALĂU, P-ţa L Maniu nr. 3, 
telefon: 0260 610 550; fax: 0260 661 869, e-mail: primaria@zalausi.ro. cod fiscal 
4291786, cont nr. RO20 TREZ 24A6 8505 0710 130X, deschis la Trezoreria 
Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, şi ec. Mariana Cuibuş - Director 
economic, în calitate de achizitor, pe de o parte.

SI
5

1.2 Prestatorul: S.C. PREFCON S.R.L. ZALĂU,
Moigradului nr. 32, telefon: 0260 660 466, e-mail: office@prefcon.ro. cod fiscal 
RO 5067710, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J31/834/07.12.1993, cont 
nr. RO50 TÎ^Z 5615 069X XXOO 1384, deschis la TREZORERIA ZALĂU, 
reprezentată prin Onuţ Prodan - administrator, în calitate de prestator, pe de altă 
parte.

cu sediul în Zalău, str.

2. Definiţii

2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e) asistenţă tehnică - servicii de asistenţă oferite de prestator, beneficiarului 

proiectului/constructorului, din momentul începerii lucrărilor de construcţie 
şi până la recepţia acestora, incluzând şi reproiectarea unor elemente- 
ansambluri pe care constructorul nu le poate realiza datorită unor 
obiective;

f) forţa majoră - un 

datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul 
încheierii contractului si care face imposibila executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale

i /v^flclul iurldic '
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cauze

eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
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apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, 
ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
h) garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în 

scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă 
şi în perioada convenită a contractului;

i) act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile 
contractului.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la foraia 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este 
permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 
dacă nu se specifică în mod diferit.

f

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii de elaborare a documentaţiei 
tehnico-economice faza PT verificată de verificatori tehnici autorizaţi şi 
servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru realizarea 
obiectivului de investiţii “Reabilitarea blocului de locuinţe sociale - Bl. C3 din 
Municipiul Zalău”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract 
şi prin oferta datată în 11.05.2021 şi înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu 
nr. 31509 din 11.05.2021 (care face parte integrantă din contract), cu respectarea 
cerinţelor din Caietul de sarcini nr. 28942 din 29.04.2021.
4.2 Documentaţiile care fac obiectul prezentului contract vor fi structurate conform 
art 5.1 din contract.

4.3 Prestatorul se obligă să presteze servicii de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, detaliate la art. 8.2 din contract, în 
conformitate cu cerinţele specificate în Caietul de sarcini nr. 28942 din 29.04.2021.

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de 
către achizitor, este de 69.804,51 Iei fără TVA, respectiv 83.067,37 Iei cu 
TVA inclus, din care TVA 13.262,85 Iei defalcat după cum ufmeasă*—

^ Vîz&t 
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Valoare Valoare
Nr. lei TVA leiDenumire obiectCrt. (fără

TVA)
lei (cu

TVA)
1. ETAPA I 18.400,00 3.496,00 21.896,00

Faza I - Elaborare proiect pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.)
Elaborare studii şi documentaţii necesare obţinerii
avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism 
(neobţinute la faza PALI)
Elaborare Proiect pentru autorizarea executării
lucrărilor (P.A.C./DTAC) 
Elaborare Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor
(P.O.E./DTOE) ’
Verificare PAC/DTAC, conform Legii 10/1995f Faza II — Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de
execuţie (PTh) + Detalii de execuţie (DE) 21.160,00 4.020,40 25.180,40
Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic (PTh) de
execuţie;
Elaborare Caiete de Sarcini pe categorii de lucrări;
Elaborare Detalii de Execuţie;
Elaborare Centralizatoare şi Liste de cantităţi de lucrări
cu preţuri şi fără preţuri; Deviz;_______ ____________
Planul de securitate şi sănătate în conformitate cu art.l2
din HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;
Documentaţia privind exploatarea, întreţinerile şi
reparaţiile;
Proiectul de urmărire privind comportarea în timp;
Verificare PAC/DTAC; PTh+DE, conform Legii
10/1995: 4.600,00 874,00 5.474,00
Ajustarea, completarea şi/sau modificarea Proiectului
tehnic şi a detaliilor de execuţie ca urmare a 
recomandărilor verificatorului/verificatorilor ethnic de 
proiect.______________________________________
Programul de control al calităţii, pe specialităţi, cu
precizarea fazelor determinante, vizat de o persoană 
atestată.________________________________ .
ETAPA II - Servicii de asistenţă tehnică din partea
proiectantului pe durata executării lucrărilor

n. 25.644,51 4.872,45 30.516,96
TOTAL 69.804,51 13.262,85 83.067,36

5.2 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru 
îndeplinirea contractului.

5.3 Preţul contractului include contravaloarea taxelor pentru obţinerea avizelor, 
acordurilor şi a studiilor neobţinute la faza DALI, stabilite prin Certificatul de 
urbanism nr. 555/ 26.06.2020, precum şi a eventualelor taxe OCPI.

\fizet
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6. Durata contractului

6.1 Termenul de predare a documentaţiei elaborate este de 60 zile calendaristice (2 
luni) de la data semnării contractului de către părţi.
6.2 Durata serviciilor de asistenţă tehnică este corelată cu durata execuţiei 
lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitarea blocului de 
locuinţe sociale — Bl. C3 din Municipiul Zalău”.

6.3 Durata serviciilor de asistenţă tehnică se prelungeşte automat, fără a fi necesar 
un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în situaţia depăşirii, din motive 
independente de culpa autorităţii contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor 
prevăzute în Contractul de lucrări, depăşire care face necesară prestarea în 
continuare a serviciilor de către prestator, cu menţinerea valorii contractului 
conform prevederilor art. 5 din contract.

f 7. Documentele contractului

7.1 Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din 
prezentul contract:

a) Solicitarea de ofertă înregistrată la Primăria Municipiului Zalău 
28943 din 29.04.2021;

b) Oferta S.C. PREFCON S,R.L. ZALĂU, datată în 11.05.2021, 
înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 31509 din 11.05.2021 şi 
completată prin e-mail-ul din data de 09.06.2021, înregistrat la Primăria 
Municipiului Zalău cu nr. 39277 din 09.06.2021;

c) Documentaţia tehnico-economică elaborată la faza DALI aferentă 
obiectivului de investiţii “Reabilitarea blocului de locuinţe sociale - Bl. C3 din 
Municipiul Zalău”;

d) Garanţia de bună execuţie;
e) Contractul de asociere, dacă este cazul
f) Acordul de subcontractare, dacă este cazul
g) Alte anexe la contract.

cu nr.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului

8.1 Obligaţiile principale ale prestatorului pentru prestarea serviciilor de 
elaborare PT

8.1.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă, care corespund cerinţelor legislaţiei specifice în vigoare şi 
Caietului de sarcini nr. 28492 din 29.04.2021.
8.1.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. Qnvpm^ pr^^^ir.r^
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etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
8.1.3 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform prevederilor Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi 
să îndeplinească obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestui 
act normativ.

8.1.4 Prestatorul se obligă să obţină toate acordurile şi avizele solicitate prin 
Certificatul de urbanism, aferente fazei PT.

8.1.5 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 
cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de 
sarcini întocmit de către achizitor.
8.1.6 Prestatorul se obligă să încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
8.1.7 Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează 
şi serunează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să despăgubească 
pe achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate 
şi/sau erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.

unor omisium

8.2 Obligaţiile principale ale prestatorului pentru prestarea serviciilor de 
asistentă tehnică

9

8.2.1 Acordarea de consultanţă şi răspunsuri la clarificări pe parcursul derulării 
procedurii de achiziţie a contractului de lucrări, în baza documentaţiei tehnico- 
economice elaborate la faza PT;

8.2.2 Urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate prin proiect, conform 
reglementarilor tehnice in vigoare şi a celor mai bune tehnologii de execuţie 
existente;

8.2.3 Stabilirea modului de tratare a defectelor apamte in execuţie precum şi 
urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după Însuşirea acestora de către 
verificatorii atestat! de proiecte;
8.2.4 Soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de 
verificatorii atestaţi, executanţi, etc. la soluţiile tehnice proiectate dacă acest lucru 
se impune;
8.2.5 Participarea la toate fazele determinante stabilite împreună cu Inspectoratul 
de Stat in Construcţii Sălaj in cadrul programului de control al calităţii lucrărilor de 
execuţie;

către
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8.2.6 Participarea la recepţii parţiale, recepţii la terminarea lucrărilor, recepţii 
finale, la punerea in funcţiune a fiecărei lucrări cuprinse in proiect şi elaborarea 
punctului său de vedere asupra modului de realizare a lucrărilor;
8.2.7 Elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de şantier, pe parcursul derulării 
execuţiei lucrărilor, in cazul modificării soluţiilor stabilite iniţial in proiect şi 
urmărirea aplicării acestora;

8.2.8 Avizarea/modificarea detaliilor de execuţie realizate de antreprenori;
8.2.9 Avizarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuţiei 
lucrărilor.

T ■

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile 
calendaristice de Ia comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite 
după recepţia documentaţiilor cuprinse în prezentul contract, pe bază de proces- 
verbal de recepţie, respectiv după prestarea serviciilor de asistenţă pe durata 
executării lucrărilor.

#

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din 
preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% 
pe zi întârziere din valoarea serviciilor executate cu întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
10.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 
17.1 din contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din 
plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.

10.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere 
în întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune- 
interese.

A

10.5 In cazul în care prestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul 
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la 
deschiderea procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului 
de servicii. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde 
notificării în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar 
contractul se consideră denunţat de drept.

are

10.6 Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăi
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penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, 
părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului
10.7 In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 
5.2, iar a prestatorului: de prestare a serviciilor contractate conform cap. 4), 
debitorul obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei 
principale neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.

comun.

Clauze specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din preţul 
contractului, fără TVA. De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie în 
termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului, prin 
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit 
din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi 
devine anexă la contract. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este

■ mică de 5.000 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea 
garanţiei acesteia prin depunerea la caserie a unor sume în numerar. în situaţia în 
care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis 
de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei sau 
scrisorii de garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se face doar 
cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în 
poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de 
lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
Lipsa acestor precizări sau 

determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de către 
achizitor.
11.2 Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 
către contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5 % din preţul contractului fără 
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să 
alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.

A

11.3 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a 
serviciului contractat, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) 
executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de buiiă execuţie 
durata corespunzătoare prelungirii termenului de prestare a serviciului, în mavim 5 
zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării 
celei iniţiale pe perioada de prelimgire a termenului de prestare a serviciului.

mai

cuprinderea unor precizări restrictive, va

â
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11.4 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce 
executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
11.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere 
sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia 
de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate.

11.6 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 
zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
executate în baza proiectului care face obiectul prezentului contract, dacă 
ridicat până la aceea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este 
minim, conform art. 42, alin 3(b) din HG 395/2016.

nu a

12. Alte obligaţii ale achizitorului
#

12.1 Achizitorul va avea următoarele obligaţii:
a) de a aproba toate documentele proiectului, realizate cu respectarea clauzelor 

contractuale, şi pe care prestatorul le pune la dispoziţia sa;
b) de a acorda prestatorului, tot sprijinul de care acesta are nevoie în 

îndeplinirea obligaţiilor şi activităţilor ce îi revin în executarea prezentului 
contract.

13. Alte obligaţii ale prestatorului

13.1 Obligaţii privind serviciile de elaborare PT

13.1.1 Prestatorul are obligaţia de a presta obligaţiile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in 
conformitate cu oferta, fără a modifica preţul contractului.
13.1.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile mai jos menţionate, în perioadele 
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract:

a) de a presta serviciile în conformitate cu termenul de prestare stabilit;
b) de a asigura prin documentaţia tehnică nivelul de calitate corespunzător 

cerinţelor cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
mai scurt timp, neconformităţile şi/sau

şi experţi tehnici
c) de a soluţiona, în cel 

neconcordanţele semnalate de către beneficiari 
independenţi, în baza rapoartelor de verificare a acestora;

d) de a supraveghea prestarea serviciilor şi de a răspunde atât de siguranţa 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toata durata contractului;

e) de a asigura resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice 
alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de/si pentm

Vizat
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contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract;

f) prestatorul va avea obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor făcute în baza 
Legii nr. 10/1995, fără a pretinde costuri suplimentare;

g) Prestatorul se obligă să introducă în documentaţii, fără costuri 
suplimentare, toate modificările necesare urmare a tuturor etapelor de 
avizare a acestora, cele prevăzute in Ghidul solicitantului sau cele 
solicitate de către finanţator.

h) Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care
elaborează şi semnează documentaţiile ce face obiectul prezentului 
contract să despăgubească pe achizitor pentru acoperirea integrală a 
prejudiciului produs acestuia ca urmare a îndeplinirii 
necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni 
şi/sau erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.

13.1.3 Prestatorul este răspunzător atât faţă de angajator cât şi faţă de organele 
abilitate ale statului, pentru prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile 
contractuale şi cu reglementările tehnice în vigoare.
13.1.4 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţium în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.);

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aeferente.
13.1.5 Prestatorul răspunde în cazul neducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute 
la art. 13, precum şi în cazul neasigurării, din culpa sa, a realizării calitative a 
serviciului prestat, la nivelul prevăzut în contract, caiete de sarcini şi în 
reglementările tehnice în vigoare.
13.1.6 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
13.1.7 Prestatorul se obligă să presteze serviciile, să asigure resursele ximane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură 
provizorie, fie defimtivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în prezentul contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din contract.

#

13.1.8 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în 
conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de 
siguranţa tuturor operaţiumlor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

13.2 Alte obligaţii privind serviciile de asistenţă tehnică

13.2.1 Emiterea dispoziţiilor de şantier pentru lucrările apărute pe parcursul 
execuţiei în situaţii neprevăzute;
13.2.2. Emiterea memoriilor/notelor justificative aferente dispoziţiilor de la punctul 
13.2.1. .... ........... .............

yiz&t
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13.2.3 Participarea la predarea amplasamentului, la şedinţele de progres organizate 
pe parcursul derulării execuţiei lucrărilor şi la recepţia la terminarea 
lucrărilor;

13.2.4 Refacerea devizului general după derularea licitaţiilor şi la recepţia la 
terminarea lucrărilor;
13.2.5. Detalierea de soluţii tehnice, piese scrise şi.piese desenate;
13.2.6. Adoptarea de soluţii tehmce pentru situaţiile care nu au fost cuprinse în 
proiectul tehnic;

13.2.7 Modificări de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, în conformitate 
cu proiectul tehnic avizat, la solicitarea beneficiarului pentru problemele apărute pe 
parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii menţionat la art. 4.1, 
au putut fi prevăzute şi/sau detaliate în documentaţia tehmco-economică şi care au 
apărut pe perioada.

13.2.8 Prestatorul îşi va desfăşură activitatea ca reprezentant al Autorităţii 
Contractante în relaţiile cu Dirigintele de şantier. Constructorul, Furnizorii şi 
Prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări.
13.2.9 Pe parcursul lucrărilor, prestatorul se obligă să efectueze deplasări pe 
şantier, în termen de trei zile lucrătoare de la solicitarea în scris a 
beneficiarului sau 
cazurile justificate.

care nu

f
a reprezentantului acestuia, dirigintele de şantier, în

14. Drepturi de proprietate intelectuală

14.1 Toată documentaţia aferentă proiectului, elaborată sub orice formă, este şi va 
rămâne în proprietatea beneficiarului în timpul şi după finalizarea activităţilor 
contractului. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentaţie fără 
un acord scris în prealabil, emis de achizitor.
14.2 Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea temei de 
proiectare întocmită de către achizitor.

#

15. Numărul de exemplare

15.1 Documentaţiile aferente proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie (memorii 
tehmce, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese 
desenate şi DTOE) se vor preda achizitorului de către prestator, verificate de către 
verificatori de proiecte autorizaţi, în 5 exemplare în format tipărit (originale) şi 2 
exemplare în format electronic - CD (1 exemplar cu fişiere Word, Excel - MS 
Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi 1 exemplar cu fişiere Autocad 2004).

oficiul Juridic10



15.2 Documentaţiile aferente fazei DIAC şi cele întocmite în vederea obţinerii 
acordurilor şi avizelor, la faza PT, se vor preda achizitorului de către prestator, în 2 
exemplare în format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format electronic - CD 
(fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi Autocad 2004).
15.3 Documentaţiile aferente Dispoziţiilor de şantier, verificate de verificatori de 
proiecte autorizaţi, vor fi predate achizitorului în 3 exemplare în format tipărit şi 
2 exemplare în format electronic (1 exemplar variantă editabilă şi 1 exemplar 
variantă needitabilă).

16. Subcontractanţii

16.1 (1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din 
contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii 
în care el a semnat contractul cu achizitorul.
(2) Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere a acestora, cât şi 
contractele încheiate cu aceştia se constituie Anexă la contract.
16.2 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul, în întregul său, indiferent dacă a subcontractat.
16.3 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba 
preţul şi termenele stabilite prin contract, achizitorul urmând să fie notificat în 
acest sens.

17. Modalităţi de plată

17.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de cel 
mult 30 zile calendaristice de la comunicarea facturii de către prestator. Facturile 
se vor emite după recepţia documentaţiilor aferente fazei PT, inclusiv a avizelor şi 
acordurilor necesare (după caz), pe bază de proces-verbal de recepţie, semnat de 
către comisia desemnată în acest sens de achizitor.
17.2 Plata serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
executării lucrărilor, se va efectua de către achizitor prestatorului, după prestarea 
serviciilor, în două tranşe, după cum urmează:

(1) Prima tranşă, în sumă de 12.800,00 lei fără TVA, respectiv 15.232,00 
lei cu TVA inclus, se va plăti la jumătatea duratei executării lucrărilor, conform 
graficului de execuţie;

(2) A doua tranşă, în sumă de 12.844,51 lei fără TVA, respectiv 15.284,97 
lei cu TVA inclus, se va plăti după recepţia la terminarea lucrărilor.
17.3 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 
15% din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de 
garanţie de retumare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 
alin. (1) din HG 264/2003, la efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, 
avansurile acordate vor ;e adm:m Vizat11
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efective decât după deducerea integrală a avansului. Avansul acordat va fi 
recuperat integral până la sfârşitul anului bugetar şi în situaţia în care, până la 
sfârşitul anului bugetar nu sunt executate lucrări a căror valoare să acopere avansul 
acordat se va uzita de scrisoarea de garanţie de retumare a avansului.
(2) Garanţia privind retumarea avansului se va constitui în cuantumul sumei 
solicitate ca avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor 
contractuale care derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru retumarea 
avansului în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitoml se obligă să restituie garanţia pentm retumarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.

18. Ajustarea preţului contractului

# 18.1 Pentm serviciile prestate plăţile datorate de achizitor Prestatomlui sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc 
modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale 
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite 
taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe 
baza cărora s-a fimdamentat preţul contractului.

acte

19. începere, întârzieri în executarea contractului

19.1 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, 
trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data 
începerii prestării serviciilor.
(2) In cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatomlui, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin 
încălcarea contractului de către prestator, prestatoml poate solicita prelungirea 
perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile pot 
revizui, de comun acord, perioada de prestare şi semna un act adiţional.
19.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatoml nu transmite în 
termenul convenit documentaţiile, acesta are obligaţia dc a notifica, în timp util, 
achizitoml.

yizst
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20. Recepţie şi verificări

20.1 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.

20.2. La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi prestatorul au obligaţia 
de a verifica modul în care au fost elaborate lucrările prevăzute în contract, 
numărul lor, alte date şi alte elemente necesare.

20.3 Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în 
forma şi numărul de exemplare contractate.
20.4 Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract 
nu-1 absolvă pe prestator de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului 
documentaţiei, acesta răspunzând pentru nivelul de calitate corespunzător 
cerinţelor proiectului, pe toata durata de viaţă a construcţiei.

21. Amendamente

21.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

22. încetarea contractului

a convem.

22.1 Contractul de prestări servicii produce efecte până la data încheierii 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului

face obiectul prezentului contract şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
22.2 Contractul de prestări servicii se reziliază de plin drept, fără punere în 
întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una 
dintre părţi, a obligaţiilor contractuale.

22.3 Contractul de prestări servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către 
autoritatea contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe 
nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea 
clauzelor contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară 
interesului public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului.

care

care
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23. Cesiunea

23.1 C6siun6ă nu va 6xon6ra executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

23.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni 
cu respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.

24. Soluţionarea litigiilor

24.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între 
ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
24.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa 
competente.

soluţioneze de către instanţele judecătoreştisa se

25. Rezilierea contractului

25.1 Nerespectarea obhgaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără punere 
în îhtîrziere şi fără sesizarea instanţei de judecata şi de a pretinde plata integrală a 

m prejudiciului cauzat precum şi eventuale daune-interese.

26. Limba care guvernează contractul

26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1 (1) Orice comumcare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii.
27.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax 
e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

sau
Vizat
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28. Legea aplicabilă contractului

28.1 Contractiil va fi interpretat conform legilor din România.

29. Dispoziţii finale

29.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din 
două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.
29.2 Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării 
contractului, este dl. Claudiu Cuceu, consilier achiziţii în cadrul Serviciului 
investiţii, achiziţii Publice din cadrul Direcţiei tehmce a Primăriei Municipiului 
Zalău.

care

Achizitor, Prestator,

MUNICIPIUL ZALĂU S.C. PREFCON S.R.L. ZALĂU

Primar, 
Ionel Ciohf

Administrator,
OnutP^odan

ROS06771
---

ON/

Director ee j
ec. Mariaii Cuibuş

m.......

E.R.L

%

Director Tehnic, 
ing. Dănuţ C Jsmin Curea

I

Avizat Servici^ Juridic,

întocmit 
Claudiu Cuceu 
DT/SIAP/AP-CC 3 ex
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Zalău, Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sălaj
Fax.(40)260,661869 

http;//wwvv.zalausj.ro e-mall: primaria@zalausj.ro
' Telefon: (40)260.610550

CONTRACT DE SERVICII 
Nr. din U 0^

L Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, jud. 
Sălaj, telefon 0260-610550; fax; 0260-661869, e-mail: priinaria@zalau.si.ro, coc fiscal 
4291786, cont nr. R043 TREZ 24A5 1010 3203 030X deschis la Trezoreria Zalău,' 
reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director econo nic, în 
calitate de achizitor, pe de o parte.

şi
SC Topvision Maritim SRL Zalău, cu sediul în municipiul Zalău, str. Avraii lancu 
nr. 39, bl. N7, ap. 17, jud. Sălaj, tel. 0743181190, email: mastan.dacianferH'ahco.coin. 
cod unic de înregistrare 37917550, cont nr. R021TREZ5615069XXX009957, desihis la 

Trezoreria Zalău, reprezentată prin Dacian Mastan - administrator, autorizat cu 
Certificat de Autorizare seria RO-B-J, nr. 1400 din data de 06.11.2018, în cal .:ale de 
prestator, pe de altă parte.

Clauze obligatorii
2. Obiectul contractului
2.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de specialitate pentru înlocinlrea 
documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii în evidenţele de cadastru şi publicitate 
imobiliară a unor imobile - străzi, proprietate publică a Municipiului Zalău, în r aza HG 
966/2000 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Zalău, în lungime totală de 5.360 km, confonn solicitării ofertă 
nr. 60547/31.08.2021, în condiţiile ofertei înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 62601 din 
09.09.2021, completată prin e-mailul înregistrat la Municipiul Ze ău cu 
nr. 65185/17.09.2021 al SC Topvision Maritim SRL Zalău şi cu respectarea ob.igaţiilor 
asumate prin prezentul contract, străzi identificate astfel:

Poz: tia înNr. Denumire lungime/km lungime/km suprafaţa/mp GBînv. 96612002
confMFIX HG confMFIX

108761 Str. Morii 1,620 11.340 1014
2 10905 Str. Războieni 3,740 3,74 14.960 1042

TOTAL 5,360 4,24

2.2. Documentaţiile cadastrale vor fi elaborate în conformitate cu Legea 7/ 
cadastrului şi publicităţii imobiliare.
2.3. Documentaţiile se vor aviza de către Biroul cadastru din cadml Municipiului 
înainte de a se depune la OCPI Sălaj.

996 a

Zalău,
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3. Preţul contractului
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului dî către
achizitor, este de:

- ,15.000,00 lei fără TVA (ofertantul nu este plătitor de TVA) pentru msciiBrea în 
evidenţele.de cadastru şi publicitate imobiliară a celor două străzi;

- 600,00 lei/documentaţie fără TVA pentru documentaţiile cadasteale de
repoziţionare fără modificare geometrie;

- 800,00 lei/documentaţie fără TVA pentiu documentaţiile cadastmle de
repoziţionare cu modificare geometrie;

- 800,00 lei/documentaţie fără TVA pentru documentaţiile cadasteile de
dezmembrare;

- 3.500,00 lei/documentaţie fără TVA pentru documentaţia cadastrală de âlijiire;
- 3.000,00 lei/documentaţie fără TVA pentru documentaţia eăţiâsteilâ de 

repoziţionare pădure.
3.2. Dacă în teren se constată că lungimea străzilor (Morii şi Războieni) este ni.-i mare 
decât lungimea cuprinsă în anexă, preţul plătibil prestatorului de către achizitor este «le 3,00 
lei/metru liniar pentru lungimea constatată în plus.

3.3. Pentru documentaţiile cadastrale de înscriere în evidenţele de cadastru ş: publicitate 
imobiliară a celor două străzi (Morii şi Războieni), prestatorul va încasa 30% din viloar.ea 
preţului aferent întocmirii acestora, după predarea şi avizarea acestora de către Biroul 
cadastru din cadrul Municipiului Zalău.
3.4. Achizitoml se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului.
3.5. Achizitorul se obligă să suporte separat contravaloarea taxelor O.C.P.I. Săkj, dacă 
este cazul.

4. Durata contractului
4.1. Ternienul de execuţie, respectiv de întocmire a documentaţiilor cadastrale de jn.scriere 
în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a unor imobile - străzi, proprietate 
publică a Municipiului Zalău (str. Morii şi str. Războieni) şi de predare a acestora către 
Biroul Cadastru din cadrul Municipiului Zalău, spre verificare şi avizare, este de 42 zile: de 
la data stabilirii traseului celor două străzi, împreună cu reprezentanţii Municipiului Zalău, 
prin încheierea unui Proces Verbal în acest sens, semnat de reprezentanţii ambelor pârţi.

5. Documentele contractului 
5.1. Documentele contractului sunt;

a. Solicitarea de ofertă nr. 60547/31.08.2021;
b. Oferta SC Topvision Maritim SRL Zalău înregistrată la Municipiul Zalău 

62601 din 09.09.2021, completată prin e-mailul înregistrat la Municipiui 
cu nr. 65185/.17.09.2021; .

c. Acte adiţionale, dacă este cazul.

cu nr. 
Zalău

6. Obligaţiile principate ale prestatorului
6.\. Prestatorul se obligă să p.resteze serviciile la standardele şi/sau performanţele 
de legislaţia în domeniu.

cerute

Vizat
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7. Ohligaţlile principale ale achizitorului
7.1. Achizitorul, prin Serviciul patrimoniu public şi privat din cadrul Direcţiei patrimoniu, 
se obligă să facă toate demersurile preliminare şi să pună la dispoziţia prestatorului toate 
documentele de care dispune, pentru ducerea la îndeplinire a contractului.
7.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile 
calendaristice de la comunicarea facturii de către acesta, după prestarea serviciului, 
respectiv după predarea către Municipiul Zalău a comunicărilor de încheiere şi a extraselor 
CF, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 3.3.
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1- în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească La timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 4.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din ^ valoarea 
serviciilor/lucrârilor realizate cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, 
pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în teiinenul stabilit la art. 7.2 din 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la 
termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
8.3. Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate■ conform 
prezentului contract.
8.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificare prealabilă şi 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
8.5. în cazul în care prestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de prestări servicii. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.

■ 8.6. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 7.2, iar a 
prestatorului/executantului: de realizare a serviciilor contractate confonn art. 2), debitorul 
obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale 
neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.

Clauze specifice
9. Obligaţiile prestatorului
9.1. Prestatorul are obligaţia de a presta obligaţiile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformi:ate cu 
oferta, fără a modifica preţul contractului, cu respectarea întocmai a prevederilor Legii 
7/1996 şi a reglementărilor speciale privind întocmirea documentaţiilor cadastrale.
9.2. Prestatorul se obligă să execute serviciile care fac obiectul prezentului contract, în 
perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract,
9.3. Prestatorul se obligă să despăgubească pe achizitor pentru acoperirea integrală a 
prejudiciului produs acestuia ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale datorată unor omisiuni şi/sau erori de întocmire.
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9.4. înainte de avizarea documentaţiilor de către OCPI Sălaj, acestea vor fi transmise de 
către prestator la Primăria Municipiului Zalău - Biroul cadastru, pentru verificare, 
conform art. 2.3.
10. Recepţie şi verificări, numărul de exemplare
10.1. Documentaţiile se vor preda Biroului cadastru al Municipiului Zalău, pentru 
verificare din punct de vedere al documentaţiilor cadastrale elaborate.
10.2. Prestatorul va preda documentaţiile într-un exemplar original. Direcţiei patrimoniu 
din cadrul Primăriei Municipiului Zalău.
10.3. Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1 
absolvă pe prestator de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului documentaţiei.
11. Modalităţi de plată
11.1. Pentru serviciile prestate şi predate, achizitoinl are obligaţia de a efectua plata către 
prestator, după predarea comunicărilor de încheiere şi a extraselor CF, pe bază.de'proces 
verbal semnat de către părţi, în termen de 30 zile calendaristice de la comunicarea facturii de 
către acesta, în contul prestatorului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 3.3, unde se va 
încheia un Proces verbal de recepţie parţială.
11.2. Pentru serviciile prestate potrivit art. 3.3, factura se va emite după avizarea 
dcţcumentaţiilor de către Biroul cadastru al Municipiului Zalău.
11.3. Factura finală se va emite după finalizarea serviciilor, respectiv după p-edarea 
comunicărilor de încheiere şi a extraselor CF, Direcţiei Patrimoniu din cadrul Municipiului 
Zalău.
12. Actualizarea preţului contractului 
12.2. Preţul contractului este ferm.
13. Amendamente
13.1. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
14. încetarea contractului
14.1. Contractul de sei*vicii produce efecte până la data predării, de către presmtor, a 
comunicărilor de încheiere şi a extraselor CF, Direcţiei Patrimoniu din cadrul Municipiului 
Zalău.
14.2. Contractul de servicii se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecaţă, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre păi-ţi, a 
obligaţiilor contractuale.
14.3. Contractul de servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, 
în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
15. Cesiunea
15.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligaţiile 
asumate prin contract.
15.2. Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia seiviciului 
prestat în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. .
15.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni a
respectarea dispoziţiilor articolului 15.2. ’
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16. Prelucrarea datelor cu caracter personal

16.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter personal fapt 
pentru care părţile se obligă:

a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor, cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte, prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui operator de date 
sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu 
caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează 
servicii;

b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri detenninate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor, 
în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;

c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se 
vor realiza în confonnitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de servicii, având 
ca obiect întocmirea documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii în evidenţele de cadastru 
şi publicitate imobiliară a unor imobile - străzi, proprietate publică a Municipiului Zalău, în 
baza HG 966/2000 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public 
al Municipiului Zalău, în lungime totală de 5,360 km (str. Morii şi str. Războieni);

d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care pennite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru 
care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, unnând ca ulterior datele stocate pe toată 
această perioadă să fie şterse;

e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuţia 
ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;

f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

17. Soluţionarea litigiilor
17.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului.
17.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, achizitorul şi prestatorul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solxita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.

18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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19. Comunicări
19.1. (1) Orice comunicare între păi^i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris, în limba română.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.
19.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confmnării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
21. Dispoziţii finale
21.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa păi-ţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
21.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.
21.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, 
sunt lolanda Groza - consilier Direcţia Patrimoniu a Municipiului Zalău şi Cristina Lai - 
consilier în cadml Serviciului investiţii, achiziţii publice. Direcţia tehnică, privind 
finalizarea procedurii de achiziţie.

Achizitor,

-a
Prestator,

SC Topvision Maritim SRL Zalău

Administrator, 
;^0®^îî%Dacian Mastan

Direc^^onomică, 
Director executiv, 

ec. Mariana CitlKuş

Direcţia fHmoniu,
Direc^r 
Aiexăfîdr .r;

Direcţia tehnică, 
Directo rAcx ecutlv, 

ing. Dănuţ ClosminiCurea
întDcmil: Tristina Lai 
DT'SlAPMP-CL3ex.

Avizat Serviciuyuridlc,
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalâu, -Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://wvwM.zalausj,ro

Fax.(40)260,661869 
e-mall: prlmarla@zalausj.ro

ACT ADIŢIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE SERVICII NR. 65759/20.09.2021

încheiat azi 1.0. şi înregistrat la Municipiul Zalău ‘r- ■CU nr.

A

Intre,
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa luliu Maniu nr. 3. Zalău, 

telefon 0260.610.550, fax 0260.661,869, e-mail; Drimaria@zalausi.ro. cod jfîscal 4291786, 
cont nr. R043 TREZ 24A5 1010 3203 030X deschis la Trezoreria Zalău, reprezei 
Ionel Ciunt - primar şi ec. Mariana Cuibuş - director economic, în calitate de achizitor, 
pe de o parte,

tat prin

şi
Prestatorul: SC PENTA PROCAD SRL, sat Badon, Comuna Hereclean nr. 17, punct 

de lucru loc. Zalău, str. Gh. Doja, bloc 16, ap. 1, jud. Sălaj, tel. 0746-462171, cod fiscal 
32976610, cont nr. R051 FREZ 5615 069X XXOO 7865, deschis la Trezoreria Zal iu 
garanţie de bună execuţie nr, R063 TREZ 5615 3010 1004 249X, deschis la Trezoreria 
Zalău, reprezentată prin Ion Ovidiu Penţa - administi-ator, în calitate de prestato pe de 
altă parte.

, cont

a intervenit prezeptul act adiţional, încheiat în baza adresei nr. 700/11.10.2021, înrc gisti-ată 
la Municipiul Zalău cu nr. 71811/11.10.2021 a SC PENTA PROCAD SRL eldcn 

Referatului Direcţiei patrimoniu nr. 72738/14.10.2021 şi a Referatului Direcţiei 
Serviciul investiţii, achiziţii publice nr, 73784/19.10.2021.

a
:ehnice,

Art.l. Se modifică obiectul contractului, specificat la art. 4.1 din contract, în sensul 
că prestatorul se obligă să presteze serviciul de specialitate pentru obţinerea avizelor de 
principiu privind asigurarea utilităţilor, elaborarea documentaţiilor topograiice şi 
documentaţiilor geotehnice, în vederea realizării obiectivului Construire f/ 
cresă în municipiul Zalău, str. Bistriţei nr. 3, judeţul Sălaf, în conformilate cu 
Certificatul de Urbanism nr. 1146/05.10.2021, inclusiv pentru imobilul identi 
CE nr. 73874, în suprafaţă de 141.781 mp, documentaţii identificate după

a
dotare

ficat în
meazâ:
0.2021,
ă-canal,
pentru

Jtejarea

cum ur
- Avizele de principiu prevăzute de Certificatul de urbanism nr. 1146/05.Î

privind asigurai'ea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, 
telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U, etc.), acordul de mediu, avizul Direcţie 
cultură, culte şi patrimoniul judeţean, conform Legii nr. 422/2001 privind pr 
monumentelor istorice şi alte avize şi acorduri de principiu, specifice;

- Documentaţia topografică, care să conţină planul de ridicare topografică, re 
sistem de coordonate ”Stereo 1970” cu cote de nivel, 
investiţii, avizat OCPI la zi;

ap

ilizat în
curbe de nivel obiectivului de

of/daMkli <3
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- Documentaţia geotehnică cu referat Af - întocmită conform conţinutului cad™ şi 
prevederilor legale (NP074/2014).

Art.2. Se modifică valoarea contractului specificată la art. 5.1 din contract, nîspsctiv 

se majorează cu suma de 20.386,00 lei fără TVA (24.259,34 lei cu TVA), noul preţ al 
contractului fiind de 44.100,30 lei fără TVA, respectiv 52.479,36 lei cu TVA şi se c Dnipune
din:

Valoare 

totală (lei cu 

TVA)

Valoare Valoare
TVA

Nr. fărăDenumirea serviciului (lei
crt. TVA)

Servicii de obţinere a avizelor şi 
acordurilor de principiu

14.99 .6212.598,00 2.393,621.

12.480,721.992,72Documentaţie topografică 10.488,002.
25.007,02Documentaţie geotehnică cu referat Af 3.992,723. 21.014,30

8.379,06TOTAL 44.100,30 52.470.36

Art.3. Celelalte articole din contract rămân nemodificate,
Art.4. Prezentul act adiţional face parte integrantă din Contractul,^ de 

nr. 65759/20.09.2021.
Prezentul act adiţional s-a întocmit în 3 exemplare originale, din care 2 ex 

pentru achizitor şi 1 exemplar pentru prestator.

servicii

îinolare

Achizitor, 
Municipiul Zalău

Prestator,
SC PENTA PROCAD SRL Ba don

Administrator, 
Ion Ovidiu Penţa

<>
vsntru

ec. Maiianja//Gţiibuş

‘e
1 sv

SRL\

Director jtehiiic, 
ing. Dănuţ GqşWn Curea

întocmit, Ciistii m La. 
DT/SIAWAJ^CI,‘3exAvizat Ser^ciiil Juridic,

)/
/



MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr-3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260 610550 
http;/Avww.zalausj ro

Fax.(40)260,e81869 
e-mall: prlmarla@zalausj.ro

CONTRACT DE SERVICII
Nr. din J,0- 09.

1. Părţile contractante:
Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, telefon: 0260-610550; fax: 0260-661869, 
cod fiscal 4291786, cont nr. R043 TREZ 24A5 1010 3203 030X deschis la 
Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt- Primar şi ec. Mariana Cuibuş - 
Director economic în calitate de achizitor.

şi
Penta Procad SRL, sat Badon, Comuna Hereclean nr.l7, punct de lucm loc. Zalău, 
str. Gh. Doja, bloc 16, ap. 1, jud. Sălaj, tel. 0746-462171, cod fiscal 32976610, cont nr. 
R051 TREZ 5615 069X XXOO 7865, deschis la Trezoreria Zalău, cont garanţie de

, deschis la Trezoreria
Zalâu, reprezentată prin Ion Ovidiu Penţa - administrator, în calitate de prestator, pe 
de altă parte.
2. Definiţii

A

2.1 - In prezentul contract următorii teimeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract;

servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e) asistenţă tehnică - servicii de asistenţă oferite de prestator, beneficiarului 
proiectului/constructorului, din momentul începerii lucrărilor de construcţie şi până la 
recepţia acestora, incluzând şi reproiectarea unor elemente-ansambluri pe care 
constructorul nu le poate realiza datorită unor cauze obiective;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului si care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii>inundaţii sau orice 
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
h) garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în 
scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 
perioada convenită a contractului;
i) act adiţional: document prin care se pot modifica termenn_şi condiţiile 
contractului.

bună execuţie nr.

d)

1
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3. Interpretare
3.L în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la foima 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis 
de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit.
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de specialitate în vederea obţinerii 
avizelor de principiu privind asigurarea utilităţilor, elaborarea documentaţiilor 
topografice şi a documentaţiilor geotehnice, în vederea realizării obiectivului 
''^Construire şi dotare cresă în municipiul Zalău, str. Bistriţei nr. 3, judeţul Sălaf\ în 
confoimitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract, prin Oferta 
nr. 689/09.09.2021, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 62803/09.09.2021, prin 
Tema de proiectare nr. 61740/06.09.2021 şi Certificatul de urbanism nr. 1038 din 
07.09.2021, documentaţii identificate după cum urmează:

- Avizele de principiu prevăzute de Certificatul de urbanism nr. 
1038/07.09.2021, privind asigurarea utilităţilor (energie tennică şi electrică, gaz metan, 
apă“Canal, telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.), acordul.de mediu, avizul 
Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul judeţean, conform Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice şi alte avize şi acorduri de principiu, specifice;

- Documentaţia topografică, care să conţină planul de ridicare topografică, 
realizat în sistem de coordonate "Stereo 1970” cu cote de nivel, curbe de nivel şi marcarea 
obiectivului de investiţii, avizat OCPI la zi;

- Documentaţia geotelinică cu referat Af - întocmită conform conţinutului cadru 
şi prevederilor legale (NP074/2014).
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor este de 23.714,30 lei fără TVA, respectiv 28.220,02 lei cu TVA şi se compune
din:

Valoare 
totală (lei cu 

TVA)

! Nr. 
crt.

Valoare (lei 
fără TVA)

Valoare
TVADenumirea serviciului

Servicii de obţinere a avizelor de 
principiu1. 9.098,00 1.728,62 10.826,62

2. Documentaţie topografică . 4.902,00 931,38 5.833,38
Documentaţie geotehnică cu referat 9.714,303. 1.845,72 11.560,02Af

TOTAL 23.714,30 4.505,72 28.220,02
5.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatomlui preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului.

5.3. Preţul contractului include contravaloarea taxelor pentru obţin^ea avizelor/ 
acordurilor. Viza
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6. Durata contractului
6.1. Durata prestării serviciilor este de 2 luni, începând cu data semnării contractului 
de către ambele părţi.
6.2. Contractul produce efecte până la finalizarea decontărilor.
7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi, fac parte integrantă din 

prezentul contract:
a. Tema de proiectare nr. 61740/06.09.2021;
b. Certificatul de urbanism nr. 1038/07.09.2021;
c. Oferta nr. 689/09.09.2021, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 

62803/09.09.2021;
d. Acte adiţionale, dacă este cazul.
e. Alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Obligaţiile principale ale prestatorului pt. prestarea serviciilor
8.1.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau perfonnanţele 

prezentate în ofertă, care corespund cerinţelor menţionate în Tema de proiectare 

nr. 61740/06.09.2021.
8.1.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 

prezentate în ofertă şi în confonnitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
8.1.3 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform prevederilor Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi să 

îndeplinească obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestui act 
nonnativ.
8.1.4 Prestatorul se obligă să obţină toate acordurile şi avizele solicitate prin 

Certificatul de urbanism.
8.1.5 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 

"echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu 

produsele achiziţionate, şi .

i).
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daune-i.nterese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 

situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Temei de proiectare 

întocmit de către achizitor.
8.1.6 Prestatorul se obligă să încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 

profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
8.1.7 Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să despăgubească pe 

achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca urmare a 

îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni şi/sau 

erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitoiului.

ii)

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile 

calendaristice de Ia comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite după 

recepţionarea, de către achizitor, a documentaţiilor cuprinse în prezentul contract.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
A

10.1 - In cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 

obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 4.1 din contract), achizitorul are dreptul 
de a deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o 

sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea 

serviciilor/lucrărilor realizate cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea 

stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
A

10.2 - In cazul în care achizitoml nu onorează facturile în teimenul stabilit la art. 9.1 

din contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese 

moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din 

plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 

conform prezentului contract.
10.4'- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă 

dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificare prealabilă 

şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.5 - în cazul în care prestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizitoml are 

dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la 

deschiderea procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de 

servicii. Administratoml judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în 

termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar^ontractul se 

consideră denunţat de drept. ( yf___
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10.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 

executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea 

penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. art. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, 
părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
10.7. - în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 
9.1, iar a prestatorului/executantului: de realizare a serviciilor contractate conform art. 
4), debitorul obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei 
principale neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.

Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din preţul 
contractului, fără TVA. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 (cinci) 

zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă, garanţia de 

bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de
/s

asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. In cazul în care valoarea 

garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei, autoritatea contractantă are 

dreptul de . a accepta constituirea garanţiei acesteia prin depunerea la caserie a unor 

sume în numerar. în situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un 

instrument de garantare emis de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în 

cuprinsul poliţei sau scrisorii de garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la 

termen, se face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, termenele şi clauzele 

prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile 

contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va 

determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantai'e de către 

achizitor.
11.2 în situaţia în care garanţia de bună execuţie va fi constituită prin reţineri succesive 

din facturile emise, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 

autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, 
în contul astfel deschis, va fi de 0,5 % din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin 

reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 

sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
11.3 (1) în situaţia în care păi-ţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentm orice motiv (inclusiv foria majoră) executantul are 

obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună ie, cu durata
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corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la 

data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi pînă la semnarea 

procesului verbal de recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în 

scrisoare/alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine 

acordul scris al beneficiarului pentru stingerea acesteia.
(3) în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 

bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 

5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
11.4 Achizitoi-ul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 

limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 

execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 

acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. In 

situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 

obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
11.5 Pentru serviciile contractate, achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună 

execuţie în termen de 14 zile de la data recepţionării documentaţiilor şi obţinerii 
avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism.
12. Drepturi de proprietate intelectuală
12.1 Toată documentaţia aferentă proiectului, elaborată sub orice fonnă, este şi va 

rămâne în proprietatea beneficiarului în timpul şi după finalizarea activităţilor 

contractului. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentaţie fără un 

acord scris în prealabil, emis de achizitor.
12.2 Prestatorul are obligaţia de a.despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 

situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea temei de proiectare 

întocmită de către achizitor.
13. Numărul de exemplare
13.1 Documentaţiile aferente contractului, se vor preda achizitorului de către prestator, 
în 4 exemplare în format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format electronic - 

CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi Autocad 2004).
13.2 Documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor, se vongred^ achizitorului 
de către prestator, în 3 exemplare în format tipărit (ori||flidtejşi^exemplar în
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format electronic - CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat 
Reader şi Autocad 2004).

14. Subcontractanţii
14.1 (1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcoiitractează părţi din contract, de 

a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a 

semnat contractul cu achizitorul.
(2) Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere a acestora, cât şi 
contractele încheiate cu aceştia se constituie Anexă la contract.
14.2 Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 

îndeplineşte contractul, în întregul său, indiferent dacă a subcontractat.
14.3 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 

îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
şi termenele stabilite prin contract, achizitorul urmând să fie notificat în acest sens.

15. Modalităţi de plată
15.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de cel mult 30 

zile calendaristice de la comunicarea facturii de către prestator. Facturile se vor emite 

după recepţionarea, de către achizitor, a documentaţiilor şi predarea, de către 

prestator, a avizelor şi acordurilor necesare, conform art. 5.1 din Contract.
15.2. Achizitoml are dreptul de a acorda avans prestatorului, dacă acesta solicită, cu 

respectarea condiţiilor din HG nr. 264/2003, republicată, numai contra unei scrisori de 

garanţie bancare irevocabila şi necondiţionata care trebuie să fie acoperitoare atât 
pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi 
aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului şi 
numai în limita valorică prevăzută de lege, respectiv 15 %. Potrivit art. 6 din HG nr. 
264/2003, la efectuarea plăţilor pentru serviciile prestate, avansurile acordate vor fi 
deduse integral din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea 

integrală a avansului, care va fi recuperat integral până la sfârşitul anului bugetar.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
16.2. Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc 

modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative 

care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite 

locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilqrj 
fundamentat preţul contractului.

iza cărora s-a
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17. începere, întârzieri în executarea contractului
(1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a17.1

acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie 

finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării sei-viciilor.

(2) în cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a suiTeni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, prestatorul poate solicita prelungirea perioadei de 

prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile pot revizui, de comun 

acord, perioada de prestare şi semna un act adiţional.
17.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu transmite în termenul 
convenit documentaţiile, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul.

18. Recepţie şi verificări
18.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
confoimitatea lor cu prevederile din Tema de proiectare.
18.2 La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi prestatorul au obligaţia de a 

verifica modul în care au fost elaborate lucrările prevăzute în contract, numărul lor, 
alte date şi alte elemente necesare.
18.3 Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în forma şi 
numărul de exemplare contractate.
18.4 Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1 

absolvă pe prestator de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului 
documentaţiei, acesta răspunzând pentru nivelul de calitate corespunzător cerinţelor 

proiectului, pe toata durata de viaţă a construcţiei.

19. Amendamente
19.1 - (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 

conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Păi-ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, 
prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
20. încetarea contractului
20.1 - Contractul de prestări servicii produce efecte până la data finalizării 
decontărilor în cadrul contractului şi eliberarea garanţiei de bună execuţlcu.^
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20.2 - Contractul de prestări servicii se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere 

şi fără sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, 
a obligaţiilor contractuale.

20.3 - Contractul de prestări servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către 

autoritatea contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu 

au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea 

clauzelor contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară 

interesului public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului.

21. Cesiunea

21,1- Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 

sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

21.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

21.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 

respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul şi prestatoiml vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 

poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.

23. Rezilierea contractului

23.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără punere în 

întîrziere şi fără sesizarea instanţei de judecata şi de a pretinde plata integrală a 

prejudiciului cauzat precum şi eventuale daune-interese.

24. Limba care guvernează contractul
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări.
25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 1.4
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii.
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării.

26, Legea aplicabilă contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

27. Prelucrarea datelor cu caracter personal
27.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter personal, 

fapt pentru care părţile se obligă;

a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil oricărui 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană 
sau care le prestează servicii; •

b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigiorării securităţii adecvate a datelor;

c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de servicii, 
având ca obiect obţinerea avizelor de principiu privind asigurarea utilităţilor, 
elaborarea documentaţiilor topografice şi documentaţiilor geotehnice, în vederea 
realizării obiectivului Construire şi dotare cresă în municipiul Zalău, str. Bistriţei nr. 
3, judeţul Sălaf’;

d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate 
pe toată această perioadă să fie şterse;

e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;

f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 

tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor 

ce derivă din prevederile Regulamentului nr. 679/2016.”
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28. Dispoziţii finale
28.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 

exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.
28.2. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării 
contractului, sunt: Adina Predescu - şef serviciu Direcţia patrimoniu din cadrul 
Municipiului Zalău şi Lai Crisţina - consilier achiziţii în cadrul Serviciului de investiţii, 
achiziţii publice - Direcţia telmică a Municipiului Zalău, privind finalizarea procedurii de 

achiziţie.

MunttpfuÎ^^
PrimîfhWUMAlî

Ionel Cfct 2

Prestator,
Penta Procad SRL Zalău 

Administrator,
Ion Ovidiu Penţa

Difecţia
/Directorico'rofflîcr'A' * 

ee.^aria«ă^.Guibuş 1
11 /

2/!. Of.ZoP./%

Dhp ecfia tehnică, 
DîWctor 

ing. Dănuţl CosmimCurea

Direcţi^atrimoiiiu 
Directcr PatiOToniu, 

Dorin MfexahOTh Pura

Avixat/Servic^;4uridic,

intocinit
GrisiiiinJjtl

3 cx
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul S'âiaj 
Telefon: (40)260,610550 Fax.;(40)260.6'61S6'9
http;//vvww,zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj,ro

CONTRACT DE SERVICII

Nr. ^1%'fQ. din 9^^ 0^'

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a Hotărârii Guvernului nr. 
395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice şi a Raportului procedurii nr. 47804/12.07.2021, s-a încheiat 
prezentul contract de servicii.

1. Părţile contractante;
MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu, nr. 3, jud. 
Sălaj, tel.: 0260/610.550; fax: 0260/661.869, e^Uail: Primaria@zalausi.ro, cod fiscal 
4291786, cont nr. R009TREZ24A510103200130X deschis îa Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economie, în 
calitate de achizitor, pe de o parte.

c
Ş'

Prestator: S.C. DIA GUARD PROTECTION S.R.L., cu sediul în mun. Zalău, str. 
Dumbrava, nr. 8, camera 1, bl. H-12, sc. A, et.l, ap.6, jud. Sălaj tel. 0741/152.927, e-mail: 
dgD.zalau@vahoo.com, cod fiscal 25271528, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului 
J31/141/2009, cont nr. R034TREZ5615069XXX005649j deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentată prin Haiduc Marta-Ana - administrator, în calitate de prestator, pe de altă 
parte.

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sUnt acestea numite în prezentulc

contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatomlui de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul păi-ţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului si care 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ei enunţiativa. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiMoT^eia 

din părţi;
f) zi - zi calendaiistică; an - 365 de zile.

face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea

!ViîJaf 
oflcJulpi^ 1

mailto:Primaria@zalausi.ro
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3, Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singulai' 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi’’sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul Contractului
4.1. Prestatorul se obligă să asigure paza şi protecţia obiectivului „Bloc C3, str. 
Dumbrava, nr.48 din municipiul Zalău”, în conformitate cu oferta postată în SEAP în 
cadrul procedurii simplificate identificată cu nr. SCNl 084730/19.04,2021, cu cerinţele 
Caietului de sarcini nr. 24012/12.04.2021 (care fac parte din contract) şi cu respectarea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
4.2. Obligaţiile şi sarcinile personalului de pază, echipamentul din dotarea acestuia, 
amplasamentul posturilor şi consemnele vor fi cele determinate în Planul de Paza. întocmit 
în comun cu reprezentantul prestatorului şi Direcţia patrimoniu din cadrul Primăriei 
municipiului Zalău, care va fi depus la Poliţia municipiului Zalău pentru avizare urmând 
ca apoi un exemplar să revină fiecărei părţi în cel mult 3 zile de la data începerii prestării

. serviciului. Planul de Pază avizat face parte din contract.
4.3. Activitatea Prestatorului se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 20 din 
Legea m'.333/2003 şi a Licenţei de funcţionare nr. 1418/P din 08.07.2009, eliberată de 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia de Ordine Publică.

c

5. Durata contractului
5.1. Contractul se încheie pe o durata de 12 luni.
5.2. Contractul de servicii intra în vigoare începând cu data de 01.09.2021.

6. Preţul contractului
6.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
aGhizitorj este de 14.189,56 lei/lună inclusiv TVA, din care TVA 2.265,56 lei/lună, 
respectiv 170.274,72 lei/an inclusiv TVA, din care TVA 27.186,72 lei/an.

W 6,2. Achizitorul se obliga să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
C contractului pe baza facturilor fiscale emise lunar la care va ataşa Raportul de activitate 

pentru serviciile prestate, confirmate de către reprezentantul achizitorului,

7. Documentele contractului
7.1, Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din 
prezentul contract:

a) Caietul de sarcini nr. 24012/12.04.2021 pentru prestarea serviciului de pază, inclusiv 
clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc 
aspectele tehnice şi financiare, după caz;
b) Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările 
din perioada de evaluare;
c) Planul de Pază avizat de către Poliţia municipiului Zalău;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe la contract.



8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1. Prestatorul se obliga, ca în termen de 30 zile de la data semtiâriî prezentului contract, să 
înfiinţeze, în unitatea adrninistrativ teritorială Municipiul Zalău, un dispecerat, eu echipaj de 
intervenţie, avizat de către Poliţia Ronîână, pentru a iiiterveni în cazul unor situaţii deosebite, 
la solicitarea agentului de pază aflat la post.
8.2. Să asigure prestarea serviciilor contractate în ecnforniitate cu prevederile legale. Planul 
de Pază al obiectivului şi clauzele prezentului contract, garantând îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, a bunurilor şi 
valorilor păzite.
8.3. Să asigure prestarea serviciilor contractate cu personal calificat, instruit teoretic şi practic, 
să asigure echipamentul de lucru şi dotarea tehnică necesară agenţilor de pază şi să obţină 
avizele prevăzute; de Legea nr. 333/2003;
8.4. Să acţioneze pentru prevenirea oricăror fapte sau evenimente cauzatoare de pagube, iar în 
cazul producerii lor să ia primele măsuri de salvare a victimelor şi a bunurilor aflate în 
pericol, conservarea Urmelor şi identificarea martorilor;
8.5. Să nu depăşească prin măsurile întreprinse limitele prevăzute de lege şi să coopereze cu 
organele de Poliţie, Jamdarmi şi Pompieri pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, 
informându-1 pe achizitor despre măsurile luate;
8.6. Să informeze o dată pe lună, printr-un Raport de lucru, achizitorul cu privire la modul 
în care se desifâşoară. activitatea de pază, facându-i propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului 
de pază şi sporirea gradului de siguranţă a obiectivului;
8.7. Să păstreze confidenţîăliţaţea datelor legate de acţiyitatea achizitorului şi sistemul de 
lucru, acdste date constituind secret de serviciu;
8.8. Să pună în executare cerinţele achizitorului referitoare la întărirea şi completarea 
dispozitivului de pază, contra cost, cu încheierea unui act adiţional la contract.

C

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Să asigure condiţiile sociale necesare agenţilor de pază pentru buna desfăşurare a 
ati‘ibuţiilor de serviciu, în conformitate cu consemnul particular al fiecărui post de pază;
9.2. Să colaboreze permanent şi activ cu Prestatorul şi cu personalul de pază pentru asigurarea 
eficienţei activităţii acestuia în realizarea obligaţiilor ce rezultă din contract;
9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul lunar către prestator în termen de 30 zile 
calendaristice de la comunicarea facturii de către acesta, confirmată la plată.

C 10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 5.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalenţă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea serviciilor realizate 
cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate lâ valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 12.1 din 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefeetuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificare prealabilă şij^ 

sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese. -



10.5 “ în cazul în care prestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 
notifica administratorul judiciar/lichidaţorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii de 
insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de servicii. Administratorul 
judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de Ia data 
primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
10.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute 
în condiţiile art. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile 
dreptului comun,
10.7, - în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 6.2 şi 12.1, iar a 
prestatorului: de realizare a serviciilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei va 
datora creditorului obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neexecutate, reprezentând 
daune interese compensatorii.

11. Caracterul confidenţial al contractului
11.1 (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi, de a utiliza 
informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului.
11.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă:
ă) informaţia era cunoscuta părţii contractante înainte ca ea să fi fost. primită de la cealaltă 

parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

c

12. Modalităţi de plată
12.1. Pentru serviciile prestate, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator, în 
termen de 30 zile calendaristice de la comunicarea facturii de către acesta, în contul de 
Trezorerie al prestatorului.

C 12.2 Facturile se vor emite lunar până la data de 5 a lunii, pentru serviciile prestate în luna 
anterioară Şi vor fi însoţite de Raportul de activitate lunar.

13, Actualizarea preţului contractului
13.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.
13.2 - Actualizarea preţului contractului este posibilă în conformitate cu prevederile art. 164 
din HG 395/2016.

14. Amendaniente
14.1. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) - Părţile contractante âU dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

VfZâi
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iS. Modificarea contractului
15.1 - Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile prevăzute 
la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.
15.2 - Orice modificare a contractului de achiziţiei publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, se 
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

16. Subcontractarea
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care există părţi din contract pe care le 
subcontractează, de a încheia contracte cu subcontracţanţii desemnaţi la data achiziţiei serviciului, 
în aceleaşi condiţii în care el a semnat: contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract,

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
16.3 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract, cu acceptul achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va schimba 
preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

C

17. Forţa majoră
17.1. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată M perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.

19. Cesiunea
19.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate sau orice obligaţii asumate prin 
contract.
19.2. Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciului prestat în 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
19.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 19.2.

20. Rezilierea contractului
20.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şijată 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese. -------------
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20.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa urtilateral contractul de servicii, în cel mult 30 
de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 
şi care conduc la modificarea clauzelor Contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului 
respectiv ar fî Contrară interesului public, in acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a 
contractului.

21. Limba care guvernează contractul
21.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări
22.1 - (1) Orice Comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării.

^ 23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.C
24. Dispoziţii fiinale
24.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior 
încheierii lui.
24.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare eu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exeniplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.
24.3. Persoana deserftnată de achizitor, responsabilă cu urmărifea derulării contractului, este 
Marcel Cozac, consilier în câdrtil Serviciului Patrimoniu al Direcţiei Patrimoniu şi d-na Andreea 
Cristea, consilier achiziţii Serviciul de investiţii, achiziţii publice al Direcţiei telmice din cadrul 
Primăriei municipiului Zalău, pentru finalizarea procedurii de achiziţie.

PRESTATOR,
S.C. Dia Guard Protection S.R.L.

ACHIZITOR, 
Municipiul Zalău

e ADMINISTRATOR, 
Marta-Ana Haiduc

PRIMAţir
Ionel

DIRECTOR EC 
ec. Mariana jC

DIRECŢI 
ing. Dănirti- urea

SERVICIUL 1URIDIC,

întocmit.
Andreea Cristea 
DT/SIAP/AP-AC/3 cx.
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 vZalâu, Piaţailuliu Mahlu nr.3. Judeţul Sâlaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj .ro

Fax.(40)260.661B60 
e- mai l; pri mârla@iza lausj. ro

CONTRACT DE SERVICII 

Nr. 5/ din -

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a Hotârârii Guvernului nr. 
395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice şi a Raportului procedurii nr. 47804/12.07.2021, s-a încheiat 
prezentul contract de servicii.

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa Itiliu Maniu, nr. 3, jud. 
Sălaj, tel.: 0260/610.550; fax: 0260/661.869, e-mail: primariafglzalausi.ro. cod fiscal 
4291786, cont nr. R092TREZ24A670501,200130X deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în 
calitate de achizitor, pe de o parte.

Ş*

Prestator: S.C. DIA GUARD PROTECTION S.RX., cu sediul în mun. Zalău, str. 
Dumbrava, nr. 8, camera 1, bl. H-12, sc. A, et.l, ap.6, jud. Sălaj, tel. 0741/152.927, 
e-mail: dgp.zalau(S).vahoo.corn, cod fiscal 25271528, nr. de înregistrare la Registrul 
Comerţului J31/141/2009, cont ur. R034TREZ5615069XXX005649, deschis la Trezoreria 
Zalău, reprezentată prin Haiduc Marta-Ana - administrator, în calitate de prestator, pe 
de altă parte.

2. Definiţii
^ 2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului si care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca unnare a unei 
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativa. Nu este 
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiiloiuneia 
din părţi;

f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. Vimt
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3.Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vide versa, acolo unde acest lucru este pennis de context.
3.2. Termenul “zi^sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul Contractului
4.1. Prestatorul se obligă să asigure paza şi protecţia obiectivului „Baza sportivă Stadion 
municipal Zalău”, în conformitate cu oferta postată în SE AP în cadrul procedurii 
simplificate identificată cu nr. SCNl 084730/19.04;2021, cu cerinţele Caietului de sarcini 
nr. 23995/12.04.2021 (care fac parte din contract) şi cu respectarea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract.
4.2. Obligaţiile şi sarcinile personalului de pază, echipamentul din dotarea acestuia, 
amplasamentul posturilor şi consemnele vor fi cele determinate în Planul de Pază întocmit 
În comun cu reprezentantul prestatorului şi Direcţia patrimoniu din cadrul Primăriei 
municipiului Zalău, care va fi depus la Poliţia municipiului Zalău pentru avizare urmând

^ ca apoi un exemplar să revină fiecărei părţi în cel mult 3 zile de la data începerii prestării 
serviciului. Planul de Pază avizat face parte din contract
4.3. Activitatea Prestatorului se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 20 din 
Legea nr.333/2003 şi a Licenţei de funcţionare nr. 1418/P din 08.07.2009, eliberată de 
Inspeetoratul General al Poliţiei Române, Direcţia de Ordine Publică.

5. Durata contractului
5.1. Contractul se încheie pe o durata de 12 luni.
5.2. Contractul de servicii intră în vigoare începând cu data de 01.09.2021.

6. Preţul contractului
6.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de 8.201,48 lei/lună inclusiv TVA, din care TVA 1.309,48 lei/luna, 
respectiv 98.417,76 lei/an inclusiv TVA, din care TVA 15.713,76 lei/an.
6.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului pe baza facturilor fiscale emise lunar la care va ataşa Raportul de activitate 
pentru serviciile prestate, confirmate de către reprezentantul achizitorului.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din 
prezentul contract:

a) Caietul de sarcini nr. 239.95/12.04.2021 pentru prestarea serviciului de pază, inclusiv 
clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc 
aspectele tehnice şi financiare, după caz;
b) Oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările 
din perioada de evaluare;
c) Planul de Pază avizat de către Poliţia municipiului Zalău;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe la contract.
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8. Obligaţiile prihcipale ale prestatorului
8.1. Prestatorul se obligă, ca în termen de 30 zile de la data semnării prezentului contract, să 
înfiinţeze, în unitatea administrativ teritorială Municipiul Zalău, un dispecerat, cu echipaj de 
intervenţie, avizat de către Poliţia Română, penţnj a interveni în cazul unor situaţii deosebite, 
la solicitarea agentului de pază aflat la post.
8.2. Să asigure prestarea serviciilor contractate în conformitate cu prevederile legale. Planul 
de Pază al obiectivului şi clauzele prezentului contract, garantând îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, a bunurilor şi 
valorilor păzite.
8.3. Să asigure prestarea serviciilor contractate cu personal calificat, instruit teoretic şi practic, 
să asigure echipamentul de lucru şî dotarea tehnică necesară agenţilor de pază şi să obţină 
avizele prevăzute de Legea nr. 333/2003;
8.4. Să acţioneze pentru prevenirea oricăror fapte sau evenimente cauzatoare de pagube, iar în 
cazul producerii lor sa ia primele masuri de salvare a victimelor şi a bunurilor aflate în 
pericol, conservarea urmelor şi identificarea martorilor;
8.5. Să nu depăşească prin măsurile întreprinse limitele prevăzute de lege şi să coopereze cu 
organele de Poliţie, Jamdarmi şi Pompieri pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, 
informându-1 pe achizitor despre măsurile luate;
8.6. Să informeze o dată pe lună, printr-un.Raport de lucru, achizitorul, cu privire la modul 

C în care se desfăşoară activitatea de pază, făcându-î propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului
de pază şi sporirea gradului de siguranţă a obiectivului;
8.7. Să păstreze confidenţialitatea datelor legate de activitatea achizitorului şi sistemul de 
lucru, aceste date constituind secret de serviciu;
8.8. Să pună în executare cerinţele achizitorului referitoare la întărirea şi completarea 
dispozitivului de pază, contra cost, cu încheierea unui act adiţional la contract.

9, Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Să asigure condiţiile sociale necesare agenţilor de păza pentru buna desfăşurare a 
atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu consemnul particular al fiecărui post de pază;
9.2. Să colaboreze permanent şi activ cu Prestatorul şi cu personalul de pază pentru asigurarea 
eficienţei activităţii acestuia in realizarea obligaţiilor ce rezultă din contract;
9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul lunar către prestator în termen de 30 zile 
calendaristice de la comunicarea facturii de către acesta, confirmată la plată.

c 10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 5.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea serviciilor realizate 
cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 12.1 din
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-ihterese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără notificare prealabilă-şi fără 
sesizarea, instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese^____J
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10.5 - în cazul în caire pfestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 
notifiea administratorul judieiar/liehidatorul, în termen de 3 luni de lă deschiderea procedurii de 
insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contraetului de servicii. Administratorul 
judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării îh termen de 30 de zile de la data 
primirii notifieării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept;
10.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute 
în condiţiile ărt. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, părţile datorează daune-interese în eondiţiile 
dreptului comun.
10.7. - în cazul îh care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor conform art. 6.2 şi 12.1, iar a 
prestatorului; de realizare a serviciilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei va 
datora creditorului obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neexecutate, reprezentând 
daune interese compensatorii.

11. Caracterul confidenţial al contractului
11.1 (1) O parte contractanta nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi, de a utiliza 
informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

^ contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contracţuale.
^ j (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndciplinirea contractului se 

va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului.
11.2. O parte contraetăntă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 

parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

12. Modalităţi de plată
12.1. Pentru serviciile prestate, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator, în 
termen de 30 zile calendaristice de la eomunicarea facturii de către acesta, în contul de 

^ Trezorerie al prestatorului.
C, 12.2 Facturile se vor emite lunar până la data de 5 a lunii, pentru serviciile prestate în luna 

anterioară şi vor fi însoţite de Raportul de activitate lunar.

13. Actualizarea preţului contractului
13.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă lâ, contract.
13.2 - Actualizarea preţului contractului este posibilă în conformitate cu prevederile art. 164 
din HG 395/2016.

14. Amendamente
14.1. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplmirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
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15. Modificarea contracţului
15.1 - Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile prevăzute 
la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.
15.2 ‘ Orice modificare a contractului de achiziţiei publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, se 
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.

16. Subcontracfarea
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care există părţi din contract pe care Ie 
subcontractează, de a încheia contracte cu siibcontractanţii desemnaţi la data achiziţiei serviciului, 
în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.

^ 16.3 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant nurnai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract, cu acceptul achizitorului. Schimbarea subcontractanţului nu va schimba 
preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.C
17. Forţa majoră
17,1. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a fdrţei majore, dar fără a 
prejudicia, drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de â notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele j udecâtoreşti competente.

19. Cesiunea
19.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate sau orice obligaţii asumate prin 
contract.
19.2. Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciului prestat în 
condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
19.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 19,2.

20. Rezilierea contractului
20.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
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20.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral eontractul de servicii, în cel mult 30 
de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu âu putut, fi . prevăzute la dată încheierii contractului 
şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrară interesului public, in acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzătoare pentru partea din contract indeplinita pana. la data denunţării unilaterale a 
contractului.

21. Limbă care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează Contractul este limba română.

22. Comunicări
22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax Său e-mail cu condiţia confirmării îh 
scris a primirii Comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.C
24. Dispoziţii finale
24.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior 
încheierii lui.
24.2. Prezentul eontract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestător.
24.3. Persoana desemnată, de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
Ovidiu Mureşan şef serviciu Baze Sportive din cadrul Direcţiei Patrimoniu şi d-na Andreea 
Cristea, consilier achiziţii în cadrul Serviciului de investiţii, achiziţii publice - Direcţia tehnică din 
cadrul Primăriei municipiului Zalău, pentru finalizarea procedurii de achiziţie.

PRESTATOR,
S.C. Dia Guard Protection S.R.L.

ACmZITOR, 
Municipiul Zalău

ADMINISTRATOR, 
Marta-Ana Haiduc

PI
Ionel Ci

V
DIRECTOR ECONOMIC

ec. Mari
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SERVICIUL JU

întocmii,
Andreea Cristea 
DT/SIAP/AH* AC/3 ex.
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