
MUNIGIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Zalău, Piaţă luliuManiu nr,3, Judeţul Sălaj 
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CONTRACT DE SERVICH 
Nr. din

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, eu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu, nr. 5, jud. 
Sălaj, tei;: 0260/610.550; fax: 0260/66L869, e-mail: primaria@zalausi.ro, cod fiscal 
4291786, cont nr. R009TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şl ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în 
calitate de achizitor, pe de o parte,

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, eţ.l, ap.6,, jud. Sălaj tel. 0741/152.927, e-mail: 
dgp.zalau@vahooxom. cod fiscal 25271528, nr. de înregistrare la Regishul Comerţului 
J31/141/2009, cont :rir. RQ34TREZ5615069XXX0G5649, deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentată prin Haiduc Marta-Ana - administrator, th calitate de prestator, pe de altă 
paite.
f

2, Definiţii
2.1 - în prezentul contract urmâtorii termeni vor fi inteipretaţi 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 urmare 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 costişifoare executarea obligaţiilor uneia 
din părţi;,

f) zi - zi calendaristică;, an - 365 de zile.

c

t

3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la fonna 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. V/zef lA 
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Clauze obligatorii
4. Obiectul Contractului
4.1. Prestatorul se obligă să asigure paza şi protecţia, obiectivului Baza sportivă „Stadion 
municipal Zalău**, în conformitate cu Anunţul nr. ADV1305452, postat în SEAP în data 
de 22.07.2022, cu oferta postată în catalogul electronic de produse/semcii/lucrări din 
SEAP ia data de 25.07.2022, ora: 18.13 şi înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu 
nr. 59208/26.07.2022, cu cerinţele Caietului de sarcini nr. 56299/15.07.2022 (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 fimcţionare nr.l418/P/08.07.2009 eliberată de 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia de Ordine Publica, aflată în termen de 
valabilitate, respectiv până la data de 07.07.2024.

5. Durata contractului
5.1. Contracţul se încheie pe o durata de 12 luni.
52. Contractul de servicii intră îh vigoare începând cu data de 01.09.2022 .

6. Preţul contractului
6.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de 9.888,90 lei/lună inclusiv TVA, din care TVA 1.578,90 lei/lună, 
respectiv 118.666,80 lei/an inclusiv TVA, din care TVA 18.946,80 lei/an.
6.2. Achizitorul se obligă şă plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului pe baza facturilor fiscale emise lunar la care vâ ataşa Raportul de activitate 
pentru serviciile prestate, confirmate,de către reprezentantul achizitorului.

c _7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din 
prezentul contract;

a) Caietul de sarcini nr. 56299/15.07.2022;
. b) Oferta ofeita postată în catalogul electronic de prpduse/servîcii/luerări din SEAP la 
data de 25.07.2022, ora: 18.13 şi înregistrată la Primâfia Municipiului Zalău cu nr. 
59208/26.07.2022;
c) Planul de Pază avizat de către Poliţia municipiului Zalău;
i) Acte adiţionale, dacă există;
j) Alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
'Sii'l. 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 Româna, pentru a Interveni în cazul unor 
situaţii deosebite, la solicitarea agentului de p^ă aflat la posţ. Vizat
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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 luciu şi dotarea tehnică necesară agenţilor de pază şi să 
obţină avizele prevăzute de Legea nr. 333/2003 ;
8.4. Să acţioneze pentru prevenirea oricăiur fapte sau evenimente cauzatoare de pagube, 
iai; 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, Jamdanni şi Pompieri pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, 
informându-l pe achizitor despre măsurile luate;
8.6. Să informeze o data pe lună, printr-un Raport de lucru, achizitorul cu privire la 
modul în care se desfăşoară activitatea de pază, facându-i. propuneri pentiu 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;

Q 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 J . Şă 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 căţre acesta, confirmată la plată.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 “ în cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 

I obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 5.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
Q deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-înterese moratorii), o sumă

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea serviciilor 
realizate eu 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-interese moratorii), o 
sumă echivalentă cu Q cotă procentuala 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.
ip.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre păi-ţi, 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 - In 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 instanţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de servicii. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notffiearti^rntpmen de 30
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ide zile de la 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 ait. art. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, părţile datorează 
daune-interese în condiţiile dreptului comun.
ib.y. 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 arC: 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 orieâi*eî informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului 
se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor infonnaţii necesare în vederea 
Îndeplinirii contractului.
i 1.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă:
aj infoi-maţia era cunoscutâ părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 

parte contractantă;, sau
b) informaţia a fost dezvăluita 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 de la comunicarea facturii de către acesta, în 
contul de Trezorerie al prestatorului.
12.2 Facturile se vor emite lunar până la data de 5 a limii, pentru seiviciile prestate în luna 
anterioară şi vor fi însoţite de Raportul de activitate lunar.

c

c
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. Ajustarea preţului contractului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care 
obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite ţaxe/impozite locale al căror efect 
şe reflectă în cfeşterea/diminuarea costurilor pe baza Cărora s-a fundamentat preţul 
contractului.

au ca

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

V/zaf
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15. Prelucrarea datelor cu caracter personal

15.1. Executafea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
ă) să respecte nonnele 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 eu caracter personal în mod legal, eclutabil 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 

Q vor realiza în conformitate cil prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum, şi cu
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de furnizare 
având ea obiect achiziţia serviciului de pază în locaţia - Baza sportivă „Stadion 
municipal 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 accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se informeze şi să se notifice reciproc eu 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.”c
16. Subcontractarea
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care există părţi din contract pe care le 
subcontractează, de a încheia contracte cu subcontracţanţil 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. yiiat
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17, Forţa majoră ,
17.1. - Forţa majoră exonerează părţile contraeţante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care âceaata acţionează.
17.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioadă de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prej udicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până lă apariţia acesteia,
17-3 - Partea eontractantâ care invoca forţa majoră ai-e 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 consecmţelor.

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 cadml sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, achizitorul şi prestatorul 
iiu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competenţe.

19, Cesiunea
Q 19.1. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate sau orice obligaţii 

asumate, prin contract.
19.2. ' Prestatorul,isoate cesiona doar dreptul său de a încasa eontraprestaţia 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: asurnate prin prezentul conţraet de câtre una dintre părţi, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliafi iară punere în întârziere 
şi. fără sesizarea instanţei de judecată ;şi de a pretinde plata de daune-interese.
20.2, - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel 
mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute lâ data 

^ încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură 
• încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi, contrâră interesului public, in acest caz 

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata eorespunzatoare pentru partea din 
pOntract indepliniţa pana la data. denunţării Unilaterale a contractului.

21, Limba care guverneazâ contractul
21. h- Limba care guvemează contractul este lirnba română.

22. Comunicări
22.1 - (1) Orice eomuniCare între părţi» referitoare: la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în, scris.
(2) Orice documenţ 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 comunicârii.

23. Legea aplicabilă contractului
23.1- Contractul va fi interpretat confoim legilor din România. Vizat
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24. Dispoziţii finale
24.1. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa păiţilor şi: înJăţurâ price înţelegere yerbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
24.2. Prezentul eontract a fost semnat în trei exemplare priginale, fiecare, cu aceeaşi fprţă 
pf pbantă, din care două exemplare pentiai achizitor şi un exemplar pentru prestator.
24.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării 'contractului, 
este dl. Ovidiu Mureşan, şef serviciu Baze sportive din cadrul Direcţiei Patrimoniu şi d-na 
Aiidreea Cristea, consilier achiziţii în cadrul Serviciului de investiţii, achiziţii publice - 
Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Zalău, pentru finalizarea procedurii de 
achiziţie.

ACHIZITOR, 
Municipiul Zalău

PRESTATOR,
S.C. DIA GHARD PROTECTION S.R.L.

PRIM4 
Ionel Cil

ADMINISTRATOR, 
Haiduc Marta-AnaC : .!

f.Vi"
DIREGIPR ECON 

ec.
C,

lariana CuiJbmş
ii .

DIRECTi|RTmNICi 
ing. Dânirţ-ţipsm4n Curea

SERVICIUL JUMDIC,

X-

îifrfocnrit,
Andreea Cristea 
PT/SIAP/AP' ACn^ex.
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MUNICIPIUL ZALĂUfii*?
PRIMAR

450016-Zalău,. Plata luliuMeniu nr,3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260,610550 
http.7/wvyw.zalausj.ro e-rnail:.primana@zalausj,row Fax,(40)260.661869

CONTIUCT DE SERVICII 
din 09Nr.

J, Părţile contractante: '
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu, nr. 3, lud. 
Sălaj, telefon 0260-610550; fax; 0260-661869, e-mail; orimaria@zalausi.:i‘o. ccd fiscal 
4291786, cont nr. R067 FREZ 24A7 0500 0710 130X, deschis la Trezoreria Z!a "" 
reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director ecooomic în 
calitate de achizitor, pe de o parte.

.au,

si»

1.2. SC PALCORA XPERT SOLUTIONS SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectonl 5 
str. Spătarul Preda nr. 20A, etaj 1, ap. 2, tel./fax: 0742322768, 
ll§.l9.P.ra.xpeii;(î^0naj].corn, cod fiscal 45906900, înregistrat la Registrul Coinei'ţului cj nr. 
140/6305/2022, cont nr. RO523REZ7055069XXX012402, deschis la Trezoreria .Bucureşti,
cont garanţie de bună execuţie nr. ___________ _ \ deschis la
—---------------------------- reprezentată prin Corina Elena Paloş - ădminis:ratoT. în

e-mail;

calitate de prestator, pe de altă parte

2. Definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii tenneni vor fi interpretaţi astfel;

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - păi-ţile contractante, ap cum sunt acestea numite în pi-ezentul 

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

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor , obliga:! .lor 
asumate prin contract;

d) ser\dcii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
; e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se d.atoDează 

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, inuncaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 
enumeraiea nefiind exhaustiva, ci enunţiativa. Nu este considerat forţă majoră 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

. f) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

un

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permiş-de context.
3.2. Termenul zi”sau “zile” sau orice referire la zile^-r.&pr-©zi-uiăr-zi-Ie^aiendmstice dacă. nu
se specifică în mod diferit. e

oflclulimif



Clauze ohligatoni

4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de elaborare ă documentaţiei telu 
economice, faza SF, pentru ”Achiziţia de sisteme ITS şi TIC - Municipiul Zaiau 
cadrul'PNRR, componenta 10, Fondul Local, investiţia 1,1.2 - Asigurarea infrastmiturii 
pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de manage r.ent 
urban/local), aferente mobilităţii urbane durabile.
4.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la art. 4.1, în confoiirntai e .cu 
oferta nr. 28/28.07.2022, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 59899/29.07 2021 
cerinţele Temei de proiectare nr. 57759/20.07.2022 (care face parte din contract) i J cu 
respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

IICO-
M in

, cu

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către aclii.: 
este de 92.000,00 lei fără TVA, respectiv 109.480,00 lei cu TVA, defalcat după 
urmează:

:iitor,
cum

Nr. Valoare Valoare
TVA

ValoareDenumire serviciicrt. (lei fără TVA) (lei cu TV4)
11.900,03Rapoarte activităţi 10.000,00 1.900,00

Studiu de fezabilitate2. 80.000,00 15.200,00 95.200.^03
3. Notă de fundamentare 2.000,00 380,00 2.380,03

TOTAL 92.000,00 iL180,00 109.480,00

5.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatoiului preţul convenit pentiu îndeplî 
contractului.
6. Durata contractului
6.1. Durata prestării serviciilor, respectiv durata livrăiii de către prestator a documei 
solicitate prin contract, este de 60 de zile de la comunicarea ordinului de începere, de i 
achizitor.

rrea

tel or
;âtre

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

a) Tema de proiectare nr. 57759/20.07.2022 pentru prestarea serviciului de elab 
documentaţie tehnico-econimică, faza SF;
b) Oferta nr. 28/28.07.2022 a SC PALCORA XPERT SOLUTIONS SRL, înregistr; 
Municipiul Zalău cu nr. 59899/29.07.2022;
c) Graficul de prestare a serviciilor;
d) Instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
e) Acte adiţionale, dacă există;
f) Alte anexe la contract.

din

irare

tâ la

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prezenţate-niT pfert 
conformitate cu legislaţia în domeniu în vigoare.

L în
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8.2. Prestatorul are obligaţia de a emite factura după confirmarea, de către repreisentbntul 
beneficiarului, a prestării serviciilor/predării documentaţiilor cuprinse în prezentul con mcl, 
pe bază de proces-verbal de predare primire.
8.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i. . reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din. încălcarea unor drepturi de propr;

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamei 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prod 
achiziţionate, şi

ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu exe 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea temei de proie 
întocmită de către achizitor.

eîate
„tele,
isele

soţia
rare

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, în termen.de 30 
calendaristice de la recepţionarea serviciilor prevăzute la art. 4, în contul de Trezorefie al 
prestatorului. Facturile se vor emite de către prestator după finalizarea 
serviciilor contractate.
9.2. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului toate daţele de care di.sî 
pentm ducerea la îndeplinire a obiectului contractului.

zile

Şl ,pre< c.rea

nne,

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
- In cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la 

obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 4 din contract), achizitorul are dreptul 
deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o : 
echivalentă

timp 
ce a
Lină
kcreacu o cotă procentuală de 0,15%

serviciilor/lucrărilor realizate cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea 5tal|i:ită, 
pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 9. 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese morator 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectUf 
termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate eon 
prezentului conti’act.
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' 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.5 - în cazul in care prestatorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are diept 
a notifica administratoml judiciar/lichidatorul, în’ termen de 3 luni de la deschic 
procedurii de insolvenţă solicitându-i

pe zi întârziere din vah

din
11, o 
tă la

;onn

fără

■L de 
erea

acestuia rezilierea contractului de seiiicii. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen ce 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţit de 
drept. I
10.6. Pentru piejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau ex.3cu areâ 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pol fi 
percepute în condiţiile art. art. 10.1, 10.2 şi 10.7, în completare, părţile datorează dc 
interese în condiţiile dreptului comun.
ro.7. ^

ime-

- In cazul în care oricare dintre părti suferă un prejudiciu, datopf-lîieeiâeltării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciiloii..Gp " , iar
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a prestatorului/executantului: de realizare a serviciilor, contractate conform art. 4), debrtorul 
obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale 
neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.

11. Obligaţiile achizitorului
11.1. Achizitorul va avea următoarele obligaţii:

a) de a aproba toate documentele contractului, 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, respectiv de a 
pune la dispoziţia prestatorului, la solicitarea acestuia, a informaţiilor de care 
dispune, necesare în îndeplinirea obiectivelor contractului.

12. Obligaţiile prestatorului 
12.1. Prestatorul are obligaţia de a presta obligaţiile prevăzute în contrac: cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu 
oferta, fără a modifica preţul contractului.
12.2. Prestatorul se obligă să execute serviciile mai jos menţionate, în termenu, stabilit 
conform art. 6 şi m confonnitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract:

a) de a presta serviciile în conformitate cu Graficul de prestare stabilit;
b) de a asigura prin documentaţie, nivelul de calitate corespunzător cerinţelor cu 

respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c) de a soluţiona, în cel mai scurt timp, neconformităţile şi/sau neconccrdanţele 

semnalate de către beneficiari şi experţi tehnici independenţi, în baza rapoartelor de 
verificare a acestora;

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

e) de a asigura resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cemte de/şi pentru contrac (de 
exemplu: tehnică de calcul, programe infomiatice, echipamente pentiu l.sta-e si 
tipărire, echipamente pentru măsurători topografie, etc), în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract;

f) Prestatorul se obligă să introducă în cadrul documentaţiei tehico-econo.niice 
elaborate, fără costuri suplimentare, toate modificările 
asigurarea conformităţii acestuia 
specific/GhiduI solicitantului. Prestatorul este obligat să răspundă tuturor 
solicitărilor autorităţii contractante, în termenul solicitat de aceasta, pe toată 
perioada derulării procedurii de atribuire a contractului de furnizare a 
produselor.

g) Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile care 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/rapoarielor 
predate achizitorului.

necesare pentru 
cu cerinţele prevăzute in Ghidul

/Vizst/
ovloiul
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13. Recepţie şi verificări, numărul de exemplare
13.1. Documentaţia finală aferentă Contractului, respectiv documentaţia teh 
economică, faza SF, pentru "Achiziţia de sisteme ITS şi TIC - Municipiul Zalău", 
preda achizitorului de către prestator în 4 exemplare originale tipărite (piese seri 
desenate) şi în format electronic editabil word şi dwg şi în format pdf 
13.2 Predarea documentaţiei va fi însoţită de o prezentare a acesteia, rajiort 
cerinţele temei de proiectare, prezentare

ilco-
;e va 
«e şi

[it la 
mal,va fi făcută de consultant (epţi 

împreună cu colaboratorii acestuia), la sediul achizitorului. Prezentarea va ti îns 
de înregistrări video/foto, cu tipuri de produse care răspund cerinţelor.
13.3. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a sei'viciilor pentrj a slabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică. |
13.4. La predarea documentaţiei, achizitoml şi prestatorul vor încheia un proces v.erba.
predare-primire. După verificarea documentaţiei, se. va încheia un proces verbal de cec< pţie, 
ce constituie recepţia prestării serviciului care face obiectul contractului. '
13.5. Achizitorul are obligaţia să verifice confonnitatea serviciilor cu cele prevăzute în 
contract şi să ceară prestatoiitlui in termen de 5 zile lucrătoare de la primireE. 
completarea eventualelor lipsuri, iar prestatoail este obligat să predea datele consiata 
lipsuri în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea lor, de către achizitor.
13.6. Predarea - preluarea documentaţiei întocmite potrivit prezentului contract nu-l ab. 
pe prestator de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului.documentaţiei.

care
hită

1 de

ace.’îjto.ra, 
e ca

olvă

Clauze specifice
14. Garanţia de bună execuţie
14.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent d:n ţreţul 
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în te 
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest 
poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de .!ă 
semnăiii contractului de achiziţie publică. De regulă, garanţia de bună execuţie se co,n.s ituie 
prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfe

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt sta
b) asigurare de garanţii emisă:

fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emi; 
România sau într-un alt astat membru al Uniunii Europene şi/ sau care este înscri 
registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

^ - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ, printr-o sucursală autoriza 
România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Garanţia astfel constituită devine anexă la contract. în cazul în care valoarea

men
te •men

data

ă' în 
IE în

:ă în

gartoţiei
de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, achizitorul are dreptul de ă aci epta 
constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
14.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din facibrîle 
emise pentru serviciile prestate, situaţie în care prestatorul are obligaţia de a deschic e un 
cont la dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depui] e de 
către contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractohii,' 
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă unnează să alimei

Ură
iteze-

acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantulu^si. la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Suma finală care .sK;vă^^in ‘ ^lin

( -.5. 1/
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sumele datorate şi cuvenite contractantului va fi în cuantum de 10% din valoarea, fără TVA 
a valorii totale a serviciilor prestate în. cadrul contractului.
14.3. (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestarea a sendciilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), prestatorul are ODligaria de 
a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare.nrelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de lă data semnării de către părţ: a actului 
adiţional de prelungire.

(2) Gaianţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale’pe perioada de prelungire a tennenului de prestarea a serviciilor contractate şi până 
la semnarea procesului verbal de recepţie sendciilorprestate în baza contarctului.
14.4. 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 prezenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest .ucni 
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu nu 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.
14.5_. In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie puolică 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 f zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
14.6 Achizitoml se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la 
data predării şi însuşirii/aprobării prin HCL a documentaţiei tehnico-econoKike, faza 
^^,p^ntY\i*'Achm^ia de sisteme ITS şi TIC-MunicipiulZalău*\ 
acea dată pretenţii asupra ei.

15. Modalităţi de plată
15.1. Pentru seiviciile prestate şi predate, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către 
prestator, în termen de 30 zile calendaristice de la recepţionarea serviciilor prevăzute la 
4, în contul prestatorului.
15.2. Factura se va emite de către prestator după finalizarea serviciilor menţionate la ari. 4, 

(P inclusiv predarea acestora.

dacă nu a ridica: pâiîă la

art.

/ 6. Ajustarea preţului contractului
\6.l. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor piestatomlui sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract.
1,6.2. Ajustarea preţului contractului este posibilă iiumai în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale, acte administrative care 
instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite-taxe/impozite locale al căror efect se 
reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora 
contractului.

au ca oo.ect

fundameniat preţuls-a

17. Amendamente
17.1. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a con^^effîTpiilţî 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

• î corveni
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18. Subcontmctarea
18.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din coniract, 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el. a st 
contractul cu achizitorul.
18.2. Prestatoml este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndepli ieşte 
contractul, în întregul său, indiferent dacă a subcontractat

de a 
mitat

19. începere, întârzieri in executarea contractului
19.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea ser\dciilor la data comunicări: ordi 
de începere, de către achizitor.
19.2. Sei-viciile prestate în baza contractului, trebuie, finalizate în teimenul convenit de 
termen care se calculează de la data comunicării ordinului de începere, de către achizitc 
In cazul în care;

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin ir.câl 

contiactului de către prestator, prestatorul poate solicita prelungirea perioadik de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile pot revizui, de cc' 
acord, perioada de prestare şi semna un act adiţional.

19.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatoml nu transmite în, l6rn 
convenit documentaţiile, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitoml. .

iTului

5âiţij
r.;

carea

'raun

ehul

20. încetarea contractului
20.1. Contractul de sen/icii produce efecte până la data atribuirii contractului de ftirni 
în baza documentaţiilor care fac obiectul prezentului contract.
20.2. Contractul de servicii se reziliază.de plin drept, fără punere în întârziere şi 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre pă 
obligaţiilor contractuale.
20.3. Contractul de servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către autori 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia-unor circumstanţe care nu au pu' 
prevăzute la data incheieiii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor ccnu'âc 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru paitea-diii cortract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

zare,

rară 
|•ti, a

tatea 
ut fi 
uale 
caz.

21. Cesiunea 
21.1. Cesiunea nu va exonera prestatoml de nicio responsabilitate sau orice obl gaţii

21.2. Prestatoml poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciului 
prestat în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
21.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiiii 
respectarea dispoziţiilor articolului 21.2,

asumate prin contract.

1 cu

22. Prelucrarea datelor cu caracter personal
22,1 - Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor 
fapt pentm care părţile se obligă:

a) să lespecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoir^p 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume ■

'sonalcu caracter pe

dispoziţiile Re^taffiemtrlluTîTfr i
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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 Diiisctivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil O) 
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoan ; 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea E^rc i?eaită 
sau care le furnizează servicii;

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

c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter persom 1 
se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, prezun şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de st nncii, 
având ca obiect serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza SF,j 
"Achiziţia de sisteme JTS şi TIC - Municipiul Zalău

d) să păstreze datele cu caracter personal într-o foimă care permite identii 
^ persoanelor vizate pe o perioadă

i cărui
care

it fată

care

ientru

icarea
nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scbpului 

pentru care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele j ;oeate 
pe toată această perioadă să fie şterse;

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

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

care

sau

mice

din

23. Soluţionarea litigiilor
23.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amirlbila, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în caoml 
legătură cu îndeplinirea contractului.
23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, achizitoml şi p-resta 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate soliei a ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. . ' ’

IU în

orul
nu

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 
trebuie să fie transmisă în scris, în limba română.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât 
momentul primirii. . ’

coni-act,

;i în

25.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-miajlj^jCSon S 
confirmării în scris a primirii comunicării. ......... . ^

a.
/Wmi ' i
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26. Legea aplicabilă contractului
26.1 - Contractul va fi inteipretat conform legilor din România.
2 7. Dispoziţii finale
21 A. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cupi nsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, ^nter: 
ulterior încheierii lui.
27.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 (trei) exemplare originale, fiecare 
forţă probantă, din care 2 exemplare pentru achizitor şi 1 exemplar pentiii prestator.
27.3. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului 
Rodica Ciurte - şef Serviciu MSCUP şi Cristina Lai, consilier achiziţii în cadrul S^rvic 
de investiţii, achiziţii publice - Direcţia tehnică din cadrul Primăriei municipiului Z 
pentru finalizarea procedurii de achiziţie.

or şi

îeaşicu ac

este
iului
î'ău.

ACHIZITOR, 
Municipiul Zalău

PRESTATOR,
SC PALCORA XPERT SOLUTIONS |RL

PRIMA Administrator, 
Corina Elena Paloş

DIRECTOR Ep||rapi1!}|/?5. 
ec. MarianaX iwr.iru

directorwehiw
ing. Dănu|»Coşmin Curea

SERVICrUl^URID;C,

întocmit,
Cristina Lai 
D'risiAl'^F- CL/3 ex.

9



1

MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa luliu Mâniu nr 3. Judeţul SAIai 
Telefon: (40)260.610550 Fax.(40)260.661S69
http.7/www.zalausj.lo e-mail: prin1arie©z0laus,|.rb-

CONTRACT DE SERVICII 
Nr. din U.,

1. Părţile contractante:
.Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu nr, 3, telefon; 0260-610550- fax- 
cod fiscal 4291786, cont 0260-661869,

nr. R067 TREZ. 24A7 0500 0710 130X deschis la 
Trezorena Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - 
Director economic în calitate de achizitor.

şi
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău, str. Unirii nr. 9, tel. 0260-612223 fax 
0260-661706, cod fiscal .R13889836, cont nr. RO08-TREZ 5612 1G36;5000 XXXX, 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin dr. Corina Bejinariu - director şi Maria
Miclea—contabil şef, în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi inteipretaţi astfel; 

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

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

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

servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 
asistenţă tehnică - servicii de asistenţă oferite de prestator, beneficianjlui 

proiecţului/construcţorului, din momentul începerii lucrărilor de construcţie şi până la 
recepţia acestora, incluzând şi reproiectarea’ unor eleraente-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 nefimd exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, 
tace extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;

garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în 
scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea 
perioada convenită a contractului;

act adiţional: document prin care se pot modifica temienii şi condiţiile 
contractului.

a)
b)

c)

d)
e)

h)

cantitativă, calitativă şi în

i).

iVizat
^iţljufldic
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3. Interpretare
A

3.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la fonna 
singular vor include fonna 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 ia întregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1. Piestaţorul se obligă să presteze serviciul de întocmire a unei documentaţiei de 

cercetare arheologică preventivă la cimitirul din Ortelec, pe tot perimetrul 
platoului fortificaţiei, pe toată suprafaţa cimitirului, în zona neocupată de 

mormintele actuale, confonn solicitării de ofertă cu numărul codului unic de achiziţie 

generat de SEAP: DA31134151 şi cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract.

5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor este de 124.239,50 lei (prestatorul nu este plătitor de TVA) 5.2. Achizitorul 
se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentiai îndeplinirea contractului.
6. Durata contractului

6.1. Durata prestării sei-viciilor, respectiv durata întocmirii documentaţiei de 

arheologică preventivă la cimitirul din Ortelec, pe tot perimetrul platoului fortificaţiei, 
pe toată suprafaţa cimitirului, în zona neocupată de monnintele actuale, este de 5 luni 
de la data semnării contractului de către părţi.

6.2. Contractul produce efecte până la finalizarea decontărilor.

7. Documentele contractului

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

a. Oferta cu numărul codului unic de achiziţie generat de SEAP: DA31134151, 
completată prin e-mailul înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 61727/05.08.2022;

b. Acte adiţionale, dacă este cazul.

c. Alte anexe la contract.

8. ObligaţUle principale ale prestatorului

8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele 

cerute de legislaţia în domeniu.

9. ObligaţiUe principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul, prin Direcţia urbanism - Arhitect Şef, Serviciul Urbanism şi 
Amenajaiea Teritoriului din cadrul Municipiului Zalău, se obligă să facă toate

cercetare

izM
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demersurile preliminare şi să pună la dispoziţia prestatomlui toate documentele de 
dispune, pentru ducerea la îndeplinire a contractului.
9.2. 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 Studiului Arheologic complet 
(evaluare de teren teoretică şi diagnostic inti-uziv).
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.
10.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în tennenul stabilit la art. 9.2 

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.

10.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
confonn 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 fură 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 
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.

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.
9.2, iar a prestatorului/executantului: de realizare a serviciilor contractate conform art. 
4.1), debitorul obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, IGOVo din valoarea obligaţiei 
principale neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.

care

are
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Clauze specifice
11. Ohligafiile prestatorului 
11.1. Prestatorul. obligaţia de a presta obligaţiile prevăzute ,în contract cu
profesionalismul Şl promptiUidinea cuvenite angajamentului asumat în confonnitate^cu 
oferta şi cu legislaţia în vigoare.
11.2. Prestatorul se obligă să execute servHciile care fac obiectul prezentului contract,
în perioadele convenite şi în confonnitate cu obligaţiile asumate prin prezentul i 
contract. . .
11.3. Prestatorul se obligă să despăgubească pe achizitor pentru acoperirea integrală a ; 
prejudiciului produs acestuia ca unnare a îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale datorată unor omisiuni şi/sau erori de întocmire.
12. Recepţie şi verificări, numărul de exemplare 
12.1. Prestatorul va preda documentaţia, respectiv Studiul Arheologic Complet 
(evaluare de teren teoretică şi diagnostic intruziv), în 2 exemplare originale şi 1 
exemplar în format Electronic, Direcţiei urbanism din cadrul Primăriei Municipiului

12.2. Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1 
absolvă pe prestator' de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului 
documentaţiei.
13, Modalităţi de plată
13.1. Pentru serviciile prestate şi predate, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către 
prestator, după predarea Studiului Arheologic Complet (evaluare de teren teoretică şi 
diagnostic intruziv), pe bază de proces verbal semnat de către păiţi, în termen de 30 zile 
calendaiistice de la comunicarea facturii de către acesta, în contul prestatorului.
14. Actualizarea preţului contractului
14.1. Preţul contractului este ferm.
15. Amendamente
15.1. (1) Păi-ţile 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!
16, încetarea contractului
16.1. Contractul de servicii produce efecte până la data predării, de către prestator, a 
Studiului Arheologic Complet (evaluare de teren teoretică 
Direcţiei urbanism din cadrul Municipiului Zalău.
16.2. Contractul de servicii

şi diagnostic intruziv).

se rezihază de plin‘drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale. ‘ ,
16,3. 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. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata.corespunzătoare. 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
17. Cesiunea 
17.1. Cesiunea nu 
asumate prin contract;

va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligaţiile

yizdi.
^ oficiulid

P i



17.2. Prestatorul poate cesiona doar dreptul său'de a încasa contraprestaţia serviciului
prestat în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil: ’
17.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
resjDectarea dispoziţiilor articolului 17.2.
iS. Prelucrarea datelor cu caracter personal
18.1, Executai-ea 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
proţpcţia 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 PGD?),, aplicabil oricârui
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 determinate, precise, explicite, şi legitime, într-un mod 
adecvat Şl limitat la . scopurile prelucrârii, .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 şe vor realiz.a 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 întocmirea unei documentaţiei de cercetare arheologică 
preventivă la cimitirul din Ortelec, pe tot perimetrul platoului fortificaţiei, pe toată 
suprafaţa cimitirului, în zona neocupată de mormintele actuale;

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, 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, prelucrai'ea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;

f) să se infonneze 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 nn. 679/2016.

sau

19. Soluţionarea litigiilor 
19.1. 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,
19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, achizitorul şi 
prestatoml nu reuşesc să^ rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti
20. Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

competente.

^diuijUraj'C
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21, Comunicări
21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare Ia îndeplinirea prezentului 
trebuie să fie transmisă în scris, în limba română.

contract,

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat şi în 
momentul primirii. : .. ’
21.2. Gomunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confm-nării în scris a primirii comunicării.
22. Legea aplicabilă contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
23. Dispoziţii finale
23.1. 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.
23.2. 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.
23.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării 
contractului, sunt loan Lupou - consilier Direcţia urbanism - Arhitect şef din cadrul 
Municipiului Zalău şi Cristina ,Lal - consilier în cadrul Sei-viciului invekiţii, achiziţii 
publice. Direcţia tehnică, privind finalizarea procedurii de achiziţie.

Achizitor,
Muiiicipiid^î^^^ 

Prinfe %

Prestator,
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău 

dw CoidnaJSe fiiiariu
fl

fc.
P'5/i 0

r. VfiU
/ Viiec;/p.'-ntry

Direct^)r,,|»^^,ţnc,'
\' *

leSIlM şef
ec. MarialîH .Cbibu l

Arhitect şef \ L 
arh. Vlad Andii^ Pet/e Consilier juridic, 

Mădălina Ilinca

Directoţntehnic, 
ing. Dănuţ C|dsmin Curea

Avizat Serviciul Juridic, îniocmii. 
Cristina Lai
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JUDEŢUL ..........
■ ■ UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALÂ Cvi-.u,^. .iy.ft.?0cA., 

Nr. . h.h....../

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
de servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi

carte funciară

Temei legal: încheiat în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioarej precum şi cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie piiblică/acorduliii-cadru din legea nr. 98/2016 privind'achiziţiile publice, aprobate prin Hoiăfărea 
Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedură/Modalitate de atribuire;
.......Procedură Simplificată.....
(ex.: achiziţie directă, procedură simplificată, etc.)

1. PÂRŢILE CONTRACTANTE
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Zalău, str. P-ţa I. Maniu, nr. 3, 
Judeţul Sălaj, telefon/fax 0260/61.0550/0260/661869, număt: înmatriculare

. Cod Unic de identificare 4291786, cont IBAN ' 
R043TREZ24A510I03203030X, deschis Ia Trezoreria Zalău, reprezentată prin Ionel Ciunt ~ 
Primar şi ec. Cuibuş Mariana - Director economic, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte.

./, ./.

Şl
TOPOARCH.CADEZ SRL, Cod Unic de Identificare. 42434846, Autorizare nr. RO-B-J Nr. 2004, 
Clasa/Categoria, clasa 111, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aleea Giurgiu, nr. I, judeţul CLUJ.,

, cont IBAN RO37TR,EZ2165069XXX041729, 
deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată prin Dezsb Reka., având funcţia de Administrator, 
în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

telefon/fax 0747970168./.

2. DEFINIŢII
Art. 2.1. în prezentul contract, următorii termeni vor f interpretaţi astfel:

Contract - prezentul contract de achiziţie publică de servicii de înregistrare sistematică a 
imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi toate anexele lui;

Caiet de sarcini - documentul cuprinzând . specificaţiile tehnice comunicate în cadrul 
procedurii/modalităţii de atribuire de către Achizitor;

Achizitor şi prestator - părţile prezentului contract, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;

Preţul contractului - preţul plătibil pre.statorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
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îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
, Servicii - totalitatea-activităţilor pe care Prestatorul trebuie să le realizeze pentru a atinge 
scopul Contractului şi a realiza obiectul acestuia, aşa cum sunt acestea descrise în Caietul de 
Sarcini şi identificate în baza Contractului;

, Contract de finanţare - contractul de finanţare prevăzut în Anexa nr. 2 la Procedura şi 
modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie 
a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ- 
teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente; războaie, revoluţii, incendii, inundaţii 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou 
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de plai. sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
obligaţiilor uneia din păi'ţi.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI

sau
, enumerarea

executarea

Art. 3.1. Prestatorul se obligă să presteze .servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat 
de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. is, 56, 120 şi 
123, aparţinând unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Zalău din judeţul Sălaj, astfel 
cum sunt acestea detaliate în Anexa nr. 1 la prezentul contract. Etapele principale de prestare a 
.serviciilor de înregistrare sistematică constau în: campania de informare publică, organizarea 
lucrărilor sistematice de cadastru, studiul datelor analogice şi digitale preluate de la Achizitor, 
lecunoaşterea terenului, stabilirea modului de exeeuţie a lucrărilor, derularea lucrărilor de 
specialitate, publicarea documentelor tehniee ale cadastrului, primirea şi soluţionarea cererilor de 
rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului. , r
4. DURATA CONTRACTULUI 
Art. 4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi îşi prodi 
efectele până la îndeplinirea integrală a tuturor obligaţiilor contractuale, dar nu mai târziu de data 
încetării contractului de finanţare.
5. PREŢUL CONTRACTULUI Şl MODALITĂŢI DE PLAŢĂ
Art. 5.1. Preţul total estimat convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor, 
plătibii Prestatorului de către Achizitor este de 134.452,00 lei Fără TVA, (Prestatorul 
plătitor de TVA)
Art. 5.2. Preţul unitar pe imobil aferent serviciilor ce vor fi prestate, este de 160 lei/imobil din 
extravilan (şi, după caz, 300 lei/imobil din intravilan). Preţul unitar este ferm pentru întreaga 
durată de valabilitate a contractului.

ice
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' Arf. 5.3. Plata serviciilor se va realiza după cum urmează:
A, Pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - spre publicare», valoarea tranşei de 

plată este de 60% din valoarea corespunzătoare numărului de imobile recepţionate care pot face 
obiectul decontării.

Plata serviciilor se va face în baza următoarelor documente:
a) Proces-verbal de acceptanţă a serviciilor aferente Livrării nr. 1 (în original), întocmit şi semnat 

de către reprezentanţii desemnaţi din partea achizitorului. ’
b) Factura aferentă Livrării nr. î, emisă de Prestator şi înregistrată la sediul OCPl în copie 

conformă cu originalul.
B. Pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - finale», valoarea tranşei de plată 

reprezintă diferenţa dintre valoarea corespunzătoare numărului de imobile recepţionate care pot 
face obiectul decontării şi valoarea plătită conform lit. A. ' .

Achizitorul se obligă să efectueze plata serviciilor prestate la real executat, în funcţie de număail 
de cărţi funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor, în termen de 30 de zile de la data 
emiterii şi înregistrării procesului-verbal de acceptanţă (PVR servicii), în baza următoarelor 
documente:

a) Proces-verbal de acceptanţă a serviciilor aferente Livrării nr. 2 (în original), întocmit şi semnat 
de către reprezentanţii desemnaţi din partea achizitorului.

b) Factura aferentă Livrării nr. 2, emisă de Prestator şi înregistrată la sediul OCPI în copie 
conformă cu originalul.
Art. 5.4. Ajustarea preţului unitar al 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 
Art. 5.5. în cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi, subiect al în.scrierii provizorii a UAT, şe 
va deconta 10% din preţul contractat pentru un imobil. Prin excepţie, nu vor face obiectul 
decontării imobilele prevăzute la articolul 5, punctul 11, alin. (7) din Procedura şi modalitatea de 
alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor 
pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate, de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată 
prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 5.6. Plata serviciilor se poate efectua la nivel de sector cadastral recepţionat, pentru imobilele
aferente, pentru care s-a emis procesul-verbal de acceptanţă a serviciilor de către Achizitor şi 
factura aferentă.
Art. 5.7. în cazul în care legislaţia fiscală română va fi modificată, iar modificările apărute vor 

. avea impact asupra prevederilor prezentului contract, clauzele care vor fi afectate se vor modifica 
corespunzător, prin act adiţional.
Art. 5.8. Ajustarea preţului unitar al 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 Ia 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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6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
Art. 6.1. Documentele contractului sunt:

ă) caietul de sarcini, care include şi Regulamenlul privind realizarea, verificarea şi 
recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea 
funciară, aprobat prin ordinul directorului general al ANCP-I nr. J/2020, cu modificările 
şi completările ulterioare', 
b) propunerea tehnică şi financiară;

, c) Anexa nr. 1 privind Sectoai'ele cadastrale în care se realizează serviciile;
d) Anexa nr. 2 privind Detalierea serviciilor şi termenele de prestare;
e) alte anexe la contract.

7. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Art. 7.1. Prestatorul se obligă să asigure, pe toată durata contractului, toate resursele umane şi 
materiale necesare pentru prestarea efectivă a serviciilor ce fac obiectul acestuia,
Art. 7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate 
în caietul de sarcini, în propunerea tehnică şi în celelalte documente ale contractului.
Art. 7.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 
termenele asumate în prezentul contract. Totodată, e.ste răspunzător de siguranţa. tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate în cadrul derulării contractului.
Art. 7.4. Prestatorul se obligă să respecte pe toată durata de prestare a contractului reglementările 
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi, după caz, standardele internaţionale 
agreate cu privire la forţa de muncă, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea 
discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor. 
Prestatorul va lua măsuri de securitate privind personalul său, salariat ori contractat, în funcţie de 
gradul de pericol fizic cu care este confruntat.
Art. 7.5. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele fblosite pentru 
în legătură cu produsele achiziţionate;

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.
7.6. Achizitorul este îndreptăţit să pretindă de la Prestator orice prejudicii suferite din vina 

Prestatorului, atât în perioada de executare a contractului, cât şi după încetarea contractului 
respectarea prevederilor prezentului contract.
Art. 7.7. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie 
în vederea încheierii şi executării contractului drept strict confidenţiale. Obligaţia de 
confidenţialitate nu se aplică în cazul solicitărilor efectuate de anumite autorităţi publice (ex: 
instanţe de judecată, parchete, ANAF, etc.), conform prevederilor legale.
Art. 7.8. Prestatorul are obligaţia de a suporta riscul privind calitatea/profesionalismul experţilor 
implicaţi în implementarea contractului, riscul pentru securitatea şi sănătatea în muncă pentru

sau
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personalul implicat în implementarea contractului, riscul de a nu respecta termenul contractului, 
riscuri aferente condiţiilor de încetare a contractului (faliment, neîndeplinirea ’ obligaţiilor 
contractuale, etc.), riscuri aferente condiţiilor de modificare a contractului.
8. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
Art. 8.1. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului, conform Art. 5 din prezentul contract.
Art.,8.2. Achizitorul, prin persoanele responsabile desemnate, are dreptul de a inspecta şi/sau de 
a testa prestarea serviciilor menţionate la Art. ,3.1. pentru a. verifica conformitatea lor cu 
specificaţiile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
Art. 8.3. Achizitorul se obligă să efectueze acceptanţa serviciilor prestate,. în conformitate, cu 
procedura de acceptanţă prevăzută de specificaţiile tehnice, parte componentă a Caietului de 
sarcini şi cu prevederile Art. 11 din prezentul contract.
Art. 8.4. Achizitorul se obligă să plătească serviciile prestate pentru cantităţile real 
rezultate din procesele-verbale de recepţie şi confirmate de procesele-verbale dc acceptanţă.
9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 9.1. Prestatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia 
în vigoare, în modalităţi care asigură confidenţialitatea şi securitatea adecvată a acestor,date, în 
vederea asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a 
distrugerii sau a deteriorării accidentale.
Art. 9.2., In procesul de prelucrare a datelor cu

executate

caracter personal. Prestatorul aplică prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din.27 aprilie 2016 
.privind protecl ia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
Şl privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare q directivei 95/46/CE şi ale legislaţiei 
naţionale în domeniu.
Art. 9.3. Datele cu caiacter personal comunicate m cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate 
de Prestator numai în scopul executării prezentului contract.
Art. 9.4. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul executării prezentului contract pot fi 
comunicate terţilor abilitaţi prin lege inclusiv organelor de poliţie, parchetelor, instanţelor sau altor 
autorităţi publice, în condiţiile legii.
Art. 9.5. în situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Prestatorului în alte 
scopuri decât cel al executării contractului, părţile se vor informa reciproc de îndată şi vor solicita 
acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu pievederile 
legislaţiei în vigoare.
Art. 9.6. Fiecare parte îşi asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal. încălcarea de către o parte a prevederilor prezentului contract, precum şi a 
prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 şi a oricăror altor reglementări în legătură cu protecţia 
datelor cu caracter personal, nu poate fi apreciată ca o încălcare comună şi nu poate genera 
răspunderea solidară faţă de persoana sau autoritatea care constată această încălcare.
Art. 9.7. Părţile garantează exercitarea drepturilor persoanei vizate prevăzute în art. 16-21 din 
Regulamentul nr. 679/2016 în condiţiile legislaţiei de drept intern.
Art. 9.8. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul executării contractului sunt păstrate de
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către Părţi pe întreaga perioadă de executare a contractului şi ulterior încetării .acestuia, în
conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
10. PENALITĂŢI 
Art. 10.1. în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, le,îndeplineşte 
cu întârziere sau necorespiinzător, Achizitorul are dreptul de a percepe ea penalităţi de întârziere 
de 0,15% pe zi de întârziere din valoarea farăT.V.A. a serviciului neîndeplinit/întârziat/îndepiinit 
necorespunzător, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. în aceste situaţii. Prestatorul este 
considerat ca fiind de drept. în întârziere.
Art. 10.2. Data înregistrării la OCPI a Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format 
digital reprezintă data predării Livrării nr. 1- Documentele tehnice ale cadastrului - spre
publicare, respectiv data predării Livrării nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului -finale. 
Depăşirea datei de predare a Livrării nr. 1, precum şi a Livrării nr. 2 se consideră întârziere. •
Art. 10.3. în cazul în care, Achizitorul nu efectuează plata conform Art. 5, acesta va plăti 
Prestatorului penalităţi în cuantum de 0,15% pe zi întârziere din valoarea fără T.V.A. neachitată a 
facturii Prestatorului emise în condiţiile contractului,
Art. 10.4. în.cazul în care, Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, le îndeplineşte 
cu,întârziere sau necorespunzător, la terminarea duratei contractului. Achizitorul va menţiona 
obligaţiile neindeplinite de Prestator m documentul constatator, care se va întocmi conform art. 
166 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea pontractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. lO.Si Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce pot fi percepute 
în.condiţiile art. 10.1 şi 10.2 , în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului 
comun.
Arţ.10.6. în^cazul în care Oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării Obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului; de plată a serviciilor conform art. 5.1, iar a prestatorului: 
de prestare a serviciilor contractate conform art. 3.1), debitorul obligaţiei va datora creditorului ■ 
obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, reprezentând daune-interese 
compensatorii.
11. TERMENE DE PRESTARE ŞI ACCEPTANŢĂ
Art, 11.1. Serviciile vor fi prestate de către Prestator în conformitate cu graficul de prestarea 
serviciilor.
Art. 11,2. Acceptanţa constă în verificarea serviciilor în conformitate cu specificaţiile caietului de 
sarcini şi prevederile contractuale.

12. COMUNICĂRI

Art. 12.1, Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris,
Art, 12.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.

Tr..,
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Art. 12.3. Persoana desemnată cu urmărirea îndeplinirii obligaţiilor, .contractuale din .partea 
Prestatorului este domnul/doamna Gârbovan Alexandra-Ioana, date de contact: telefon/fax 
0747970168, e-mail: ofrice.lopoarchcadez@yahoo.com.
Art. 12.4. Persoana desemnată cu urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale din partea 
Achizitorului este domnul/doamna .Chirilă Alina., date de contact: telefon/fax . 0260/610550, e- 
m'ail: chirilaalina@zalausj.ro.
Art. 12.5. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax, poştă sau e-mail, cu condiţia 
confirmării .în scris a primirii .comunicării..
13. FORŢA MAJORĂ
Art. 13.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Art. 13.2. Foi-ţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Art. 13.3. 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.
Art. 13,4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
în teimen de 3 zile de la apariţia respectivului caz de forţă rnajoră, producerea acestei.a.şi .de a lua 
orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor; aceeaşi obligaţie de
notificare subzistă şi în cazul încetării cazului de forţă majoră.

14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 14.1, Prezentul contract poate înceta în următoarele

a) de drept, prin ajungere la termen, respectiv la îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către
cazuri:

părţi;
b) prin reziliere;
c) prin denunţare unilaterală de către Achizitor. 

Art. 14.2. în cazul unei încălcări a unei obligaţii din prezentul contract de către Prestator sau a 
nerespectârii de către acesta a elementelor propunerii tehnice. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a 
cere rezilierea contractului, dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termen de 30 de zile 
de la primirea unei notificări în acest sens.
Art. 14.3. Dreptul Achizitorului de a pretinde daune-interese pentru neexecutare nu va fi afectat 
de o astfel de încetare.
Art. 14,4. Rezilierea de drept a contractului intervine, fără punere în întârziere, fără notificare 
prealabilă şi fără intervenţia instanţei, în următoarele situaţii:

a) Prestatorul pierde capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu necesare exercitării obligaţiilor
sale;

b) Prestatorul intră în procedura de faliment;
c) Prestatorul subcontractează fără acordul prealabil al Achizitorului sau cesionează total 

sau parţial prezentul contract.
Art. 14.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în cel mult 30 
zile de la apariţia unor circumstanţe care putut fi prevăzute la data încheierii contractului şinu au

7 Vizat 
^oficiul juridic

mailto:ofrice.lopoarchcadez@yahoo.com
mailto:chirilaalina@zalausj.ro


care conduc la modificarea clauzelor acestuia în aşa măsură încât îndeplinirea ar fi contrară 
interesului acestuia şi/sau interesului public.
Art. 14.6. în cazul rezilierii/denunţârii unilaterale a prezentului contract, Achizitorul va plăti 
Prestatorului contravaloarea serviciilor efectiv prestate anterior încetării. Contractului, conform 
condiţiilor de plată convenite şi numai pentru serviciile prestate şi acceptate până la data încetării 
contractului.
Art. 14.7. Rezilierea/denunţarea prezentului contract nu va avea nici.un. efect asupra obligaţiilor 
deja scadente între părţi.
Art. 14.8. în cazurile de încetare a contractului fără să fie realizată, deschiderea cărţilor funciare, 
prestatorul va avea obligaţia restituirii sumelor aferente plăţilor parţiale încasate.

15. MODIFICAREA ŞI SUSPENDAREA CONTRACTULUI
Art. 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.
Art. 15.2. Orice modificare a contractului de achiziţiei publică în cursul perioadei şale 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.' CESIUNEA
Art. 16.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate,prin 
prezentul contract.
Art. 16.2. Prestatorul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile 
născute rămânând în sarcina părţilor contractante astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
Cesiunea se poate efectua doar în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
Art. 16.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în 
condiţiile Art. 16.2.
Art. 16.4. în situaţia prevăzută la Art. 16.3., Prestatorul vă notifica Achizitorul.

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art. 17.1. .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.
Art. 17.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative Achizitorul şi Prestatorul 
să rezolve în mod, amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţa judecătorească în a cărei competenţă teritorială se afla sediul 
Achizitorului.

nu reuşesc
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18. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

Art. 18.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
19. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
Art. 19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România, în. vigoare la .data încheierii 
acestuia, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, având aceeaşi valoare juridică, din care 
două exemplare pentru Achizitor si unul unul pentru Prestator.

Aeltizitorj Executant,

MUNICliy® TOPOARCH CADEZ SRL 
ADMINISTRATOR 

DEZSO REKA
Pm

ION]

iv-|
TOPO.

DIRECTOR EC^jŞOMIC, 
ec. MARi AN/ /DfiLlş

ARHITECT Ş|E W 
arh. Vlad An<lp(J|Peljjej^

DIRECTOR TEHNIC, 
ing. DĂNUT COSMIN CUREA

SERVICE^ .WRIDIC,

întocmit: ing. Emil Bâlăjel 
DT-SIAP/AP/EB/tex^ ' y

9



■ -i;
( ■

ANEXAI

ia Contractul de servicii nr.Ut-i / 0^107.X

privind Sectoarele cadastrale în care se realizează serviciile

Număr
parcele

intravilan/
extravilan
(estimat)

Nr. Supra Preţ
intravilan/
extravilan
(estimat)

Număr
parcele

(estimat)

Denumire
Serviciu

Nr. fata Observatil-
prezentareSector

(ha)
Sectorcri.

Hotar brtelec, - 
tarialele Imăsel; 
Faneaţă, Valea 
Ungurului/La Cireş, 
Calea ferată, 
Barcuri, La Pădure

6000/
432001 13 101,50 290 20 / 270

înregistrare
sistematica

Hotar Ortelec, - 
tarlalele Sub Mălci, 
Părăul Lupului, Pe 
Deal, Via Lupului, 
Rodină

a
imobilellor 3000/

43200
562 97,00 280 10/270pe

sectoare 
cadastrale 
in cadrul 
PNCCF 

demarat de 
ANCPI

Hotar Stână, - 
tarlalele în Deal - 
După Deal, Pe Deal

1452/ 
5600 .

3 120 13.5 40 5/35

Hotar Stână,- 
tarlalele Ritu 
Sătesc - Ritu 
Fagadau, Coasta lui 
Aron

4 123 85,5 200 • 0/200 0/32000

Total 297.5 810 35/775 134.452

Achizitor, Executant,

TOPOARCH CADEZ SRL 
ADMINISTRATOR 

DEZSOREKA

DIR.EM(fiîii5«OMIC, 
ec. MARÎANAf CfflJ BUŞ

ARHITECT fW J 
arh. Vlad Andr/i pefiE

DIRECTOR TEHNIC, Va..
ing. DÂNUŢ COSMIN CUREA ^ ^ ^ O ^ O /

SERCIUL.ro|tlDIC, întocmit: ing. Emil Bălăjcl 
DT-SIAP/AP/EB/3ex
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Anexa 2
la Contractul de servicii nr .55t4^faV. \1

DETALIEREA SERVICIILOR SI TERMENELE DE PRESTARE

Nr, Descriere activitate Durata prestării ser/iciilor
cit.

1. Analiză date, recunoaştere teren, stabilire 
soluţie tehnică de prestare a serviciilor

4 luni, incepand cu data 
semnării contractului

2. Derularea serviciilor de specialitate 3 luni, după finalizarea etapei 1, 
respectiv 7 luni, incepand cu 
data semnării contractului
2 luni, după finalizarea etapei 2, 
respectiv 9 luni, incepand cu 
data semnării contractului

3. Livrarea nr. I - Documentele tehnice ale 
cadastrului -— copie spre publicare

4. Livrarea nr.2 - Documentele tehnice ale
cadastrului — copie finală

3 luni, după finalizarea etapei 3, 
respectiv 12 luni, incepand cu 
data semnării contractului

Achizitor,

M UNICI MUL ZALĂU

ec. MAÎ««#|amllŞ

Executant,

TOPOARCH CADEZ SRL 
ADMINISTRATOR 

DEZSO REKA

\

j iW.. W'cAx'Cc.,

VV. 0VJ).<9'2:2_

ARHITECT SEF 
arh. Vlad And/ci Pejjrg

DIRECTDR TEHNIC, 
ing. DĂNUŢ CjmMIN CUREA

SERVIClULdURIDIC,

întocmit; ing. Emil Bălăjel 
DT-SlAP/AP/EB/lex

Pas. ! din 1



MUNICIPIUL ZALĂU 
3 PRIMAR
j ' ■450'0'16-Zalău, Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sălaj : 
' . Telefon: (40)260,610550 

hltp://wv'M'-.zala usj .fo

;
:

Fax,(4p)260.661869; j' 
e-mail: pnmai;ia@zalausj.ro

:•
CONTRACT DE SERVICO 

din
f
(1. Părţile contractante:

MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax (1260-661869, email 
pnmaria(^zălausj.ro, cod fiscal 4291786, cont nr..R043 TREZ 24A6 7500|0710 130X, deschis, 
la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Marianii Cuibuş - Director
economic, în calitate de achizitor, pe de o parte i ^

şl 7 :
Prestatorul: S.C. RONO AQUA S.R.L cu sediul în municipiul Oradea, stij. Str. Aluminei, nr.’l 
bl. C31, ap.26 judeţ Bihor, cod postai 410303 tel./fax: 0374009457 , tel. [Mobil 0745134594, 
e-mail: office@.ronoaaua.roj cod fiscal GIF 17073600, număr de înmatriculare J05/2418/2004, 
nr. cont trezorerie RO04 TREZ 0765 069X XXOO 3861 deschis la Oradpa, cont garanţie de
bună execuţie nr.__^____ . .________ _> deschis la.___ ______ j------------------------
reprezentată prin Balogh Soos Eva Andrea, administrator, în calitate de ţjrestator, 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, jn baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
icontract;

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 ace.stora, incluzând şi reproiectarea unor. elemente-ansambluri pe care 
constructorul nu le poate realiza datorită unor cauze obiective; ,

f) foi'ţa majoră - un eveniment niai presus de controlul părţilor, bare 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 exhaustiva, ci enunţiativa. Nu este considerat forţă mâjoră. un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din păi-ţi; !

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. |
3. Interpretare

■ 3.1, în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele Informa singular 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis dej context.
3.2. Termenul “zi’.’sau “zile"’ sau orice referire la. zile reprezintă zile calendaristice'dacă nu se 
specifică în mod diferit.

I

i
[ vor

; V/zaf
ofifiiijljuridic A

1

mailto:ia@zalausj.ro


:i; r-i?.

Clauze obligătom
4, Obiectul contractului , ,
4:1. Prestatorul se obligă să presteze serviciur de Elaborare a documentaţiilor tehnico- 
economice, faza SF + PT pentru extindere reţele şi racorduri edilitare şi servicii de 
asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente obiectivelor de investiţii 
l.“Construire bază sportivă TlP-1 în Municipiul Zalău” şi 2.“Consti;uire bazin de înot 
didactic în Municipiul Zalău”Sn perioada convenită, cu respectarea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract şi prin oferta prezentată la procedura simplificată, publ^icată în SEAP, piin 
anunţul de participare nr. SCNl 109441 din 23.06.2022, cu respectarea Temelor de proiectare 

12535/11.02.2022 şi nr. 12541/11.02.2022 şi a Caietului de sarcini nr. 48170/16.06.2022.
fi structurate conform ait 5.1 dinnr..

4.2. Serviciile care fac obiectul prezent-ului contract vor
contract. _ .... i . , ■ /
4.3 Prestatorul se obligă să presteze servicii de asistenţă tehnică din paitea proiectantului pe

execuţiei lucrărilor, detajiate la art. 8.2 dinperioada derulării procedurii de achiziţie şi a ' 
contract, în conformitate cu cerinţele specificate în Caietul de sarcini nr. 48il70/16.06.2022.

i5. Preţul contractului .
5.1. - Preţuf convenit pentru îndeplinirea contractului,.plătibil prestatorului de către achizitor, 
este de 135.087,00 lei fără TVA, respectiv 160.753,53 lei cu TVA şi se cdmpune din:

LOT nr. 1: “Extindere reţele şi racorduri edilitare pentru obiectivul de invest'iţie: Construire bază 

sportivă TlP-1 în Municipiul Zalău” !

Valoare 
cu TVA 

- Ici -

Valoarea 
fără TVA 

-lei-

TVA
-iei-

Nr. Denumirea serviciului
crt.

Servicii de proiectare ETAPA I iI
665,00 4.165,003.500,00Studii de teren: topografic şi geotelinic1.1

Documentaţiile tehnice si studii necesare în vederea 
obţinerii certificatului de urbanism, a avizelor/ 
acordurilor/

1!
solicitate,autorizaţiilor

acordurilor/avizelor de mediu inclusiv contravaloarea 
taxelor necesare obţinerii acestora; documentaţiile 
pentru obţinerea acordurilor si avizelor solicitate prin 
CU trebuie sa fie verifcate de verifcatori tehnici 

conform HG 925/1995, art. 7 din

a

1.168,00 7.318,506.150,001.2
autorizaţi,
Regulament
-orice alte categorii de studii şi documentaţii pentru 
obţinerea de avize/autorizaţii care sunt necesare pentru 
implementarea proiectelor din aceste domenii (dacă
este cazul),__________________________________
Studiul de fezabilitate (inclusiv Deviz General) elaborat 
conform cerinţelor impuse de avizatori va fi predat 
beneficiarului, cu toate avizele, acordurile /autorizaţiile

!
!■ ■!

36.711,505.861,5030.850,001.3

necesare.
7.895,00 48.195,0040.500,00TOTAL I

_________Servicii de proiectare ETAPA 11_______^
- Proiect pentru autorizarea executării lucrai'ilor de 
construire - DTAC; inclusiv obţinerea Autorizaţiei de 
construire
- Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - DTQE
Proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini şi 
devize de lucrări - PT + DDE, CS. Devize;___________

II
f

! 15.470,002.470,0013.000,002.1

18.921,003.021,0015.900,002.2

j Vizat X) 
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lVerificarea tehnică de calitate a proiectului.tehnic şi a 
detaliilor de execuţie conf. HG 925/1995;____________

Servicii de asistenţă tehnică_____-
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada 
derulării procedurii de achiziţie a contractului de lucrări 
şi a execuţiei lucrărilor,- participarea la fazele 
determinante incluse in programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de 
Stat in Construcţii; inclusiv documentaţia "as biiilt ’

5.950,00. 950,005.000,00■ 2.3
6.441.00 40.341,0033.900,00TOTAL II

f ■

III

5.950,005.000,00 950,00■ 3.1

5.950,00950,005.000,00total iii 94.486,0079.400,00 15.086,00TOTAL GENERAL:

i
LOT nr. 2: “Extindere reţele şi racorduri edilitare pentru obiectivul de investiţie: Construire bazin 

■ dc înot didactic în Municipiul Zalău” j

Valoare
cu TVA 

- Ici -

Valoarea
fără TVA 

- lei -

TVA
-:iei-

Nr. Denumirea serviciului ■ I
crt.

Servicii de proiectare ETAPA I1
2.879,80459,80Studii de teren; topografic şi geotehnic 2.420,00. 1.1

Documentaţiile tehnice si studii necesare în vederea
obţinerii-. certificatului de urbanism, a avizelor/ 
acordurilor/' solicitate.autorizaţiilor
acordurilor/avizelpr de mediu inclusiv contravaloarea 
taxelor necesare obţinerii acestora; documentaţiile 
pentru obţinerea acordurilor si avizelor solicitate prin 
CU ti-ebuie sa fie verificate de verificatori tehnici

7 din

a

3.911,53624,533.287,001.2
autorizaţi,, confonn HG 925/1995, art. 
Regulament ;
-orice alte categorii dc studii şi documentaţii pentru 
obţinerea de avize/autorizaţii care sunt necesare pentru 
implementarea proiectelor din aceste domenii (dacă 
este cazul), _____________________________
Studiul de fezabilitate (inclusiv Deviz General) elaborat
conform cerinţelor impuse de avizatori va fi predat 
beneficiarului, cu toate avizele, acordurile /autorizaţiile

23.324,003.724,0019.600,001.3•
necesare.

30.115,334.808,3325.307^0TOTAL 1
Servicii dc proiectare ETAPA 11II

- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire - DIAC; inclusiv obţinerea Autorizaţiei de 10.781,401.721,409.060,002.1 construire
- Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor - DTOE
Proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini şi
devize de lucrări - PT + DDE. CS, Devize;___________
Verificarea tehnică de calitate a proiectului telmic şi a 
detaliilor de execuţie conf HG 925/1995;

17.040,802.720,8014.320,002.2 . :
"i

4.165,00 ■665,003.500,002.3 t
51107,20 31.987,2026.880,00TOTAL II

___________ Scn'icii de asistenţă tehnică___________
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada 
derulării procedurii de achiziţie a contractului de lucrări 
şi a execuţiei lucrărilor, participarea la fazele 
detenninante incluse in programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de

III

4.165,00665,003.500,003.1

1 ^
.t



*
■ I ■

Stat in Construcţii: inclusiv documentaţia “as built"
4.165,00665,003.500,00TOTAL III 66.267,5355.687,00 I 10.580,53TOTAL GENERAL

5.2 Toate documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, vor fi verificate de
verificatori tehnici autorizaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
5.3. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru' îndeplinirea
contractului. j ■...

- Preţul contractului include contravaloarea taxelor pentru obţinerea avizelor/
acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism si a taxelor către 0|^PI, după caz.
5.4.

i
6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este :
a) Pentru servicii de proiectare:
- Etapa I (faza SF) - 3 luni de la semnarea contractului - cu toate avizel^acordurile obţinute 
si documentaţia conformă cu aceste avize/acorduri.
- Etapa II (faza PT) - 2 luni de la emiterea ordinului de începere, după aprobarea prin HCL a
documentaţiei tehnico-economice; faza SF. ' , '

^ ^ b) Pentru servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului: ■■
■ Durata serviciilor de asistenţă tehnică, pe perioada derulării procedurii de achiziţie a 

cobtractului de lucrări şi este pe perioada execuţiei lucrărilor pentru realizarea obiectivului de 
investiţii.
6.2 Durata prestării serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada
execuţiei lucrărilor, 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 achizitorului, 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. j .
6.3 Serviciile de proiectare se vor derula în acelaşi timp pentru ambele loturi.
7. Documentele contractului ;
7.1 - Documentele contractului sunt: i

Temele de proiectare nr. 12535/11.02.2022 şi nr. 12541/11.02.2022, elaborate de către
achizitor, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor 
ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) Caietul de sarcini 48170/16.06.2022, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere 
aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până 
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; j

Propunerea tehnică şi propunerea financiară postate în SEAP în cadrul procedurii 
simplificate identificată cu nr. SCNl 109441 din 23.06.2022 , inclusiv clarificările din perioada 
de evaluare;

I

a)

c)

d)

Documentul privind garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
Contractul de subcontractare nr. 1/22.09.2022, încheiat între SC R0NO AQUA SRL şi 

SC WYA-PROJECT SRL,'inregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 75705/26.|09.2022 (Lotul 1); 
g) Contractul de subcontractare nr. 2/22.09.2022, încheiat între SC RONO AQUA SRL 
SRL şi SC WYA-PROJECT SRL, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 75706/26.09.2022 
(Lotul 2); . • ■ I

e)
f)

Contractul de subcontractare nr. 3/22.09.2022, încheiat între SC RONO AQUA SRL şi 
SC AQUAGEOTOP SRL, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr..75708/26.09.2022 (Lotul 1); 
i) Contractul de subcontractare nr. 4/22.09.2022, încheiat între ŞC RONO AQUA SRL şi 
SC AQUAGEOTOP SRL, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. _75T10/26-05Ji0.22.(LoUi!_2);

ir,. Vizat >
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Acte adiţionale, dacă există; .
Alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului 
8. i Obligaţiile principale ale prestatorului pehtru prestarea serviciilor de^proiectare
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 Temelor de proiectare ni. 
12535/1 1.02.2022 şi nr.12541/11.02.2022. j
8.1.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate 
în ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii, finanţate din fonduri public, cu modificările şi
completările ulteridai'e. _
8fi.3 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform prevederilor LegiUr. 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. ' | ,
g I_4 _ Pi'cstatorul se obligă ca toate documentaţiile care fac obiectul prezentului contiact, să 
fie verificate de verificatori tehnici autorizaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
8.1.5 - Prestatorul se obligă să obţină toate acordurile şi avizele solicitate prin Certificatul de 
urbanism, inclusiv să achite contravaloarea taxelor aferente obţinerii acestor avize/acorduri.
8.1.6 - 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 ■
iijdaune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în

■ o astfel de încălcai-e rezultă din respectarea caietului de saixini întocmit de către achizitor.
8.1.7 - Prestatorul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului
8.1.8 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 achizitorului. • ' '
8.2 Obligaţiile principale ale prestatorului pentru prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
8.2.1 - 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.
48170/16.06.2022; |
8.2.2 Acordarea de consultanţă şi răspunsuri la clarificări pe pai-cursul derulării procedurii de 
achiziţie a contractului de lucrări, în baza documentaţiei tehnico-economice elaborate la faza

8.2.3 Urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate prin proiect, conJ'orm reglementarilor 
tehnice in vigoare şi a celor mai bune tehnologii de execuţie existente;
8.2.4 Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execuţie pjrecum şi urmărirea 
aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate după Însuşirea acestora de către verificatorii atestat! dc 
proiecte;
8.2.5 Soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate de către verificatorii 
atestaţi, executanţi, etc. la soluţiile tehnice proiectate dacă acest lucru se impune;
8.2.6 Participarea'la toate fazele determinante stabilite împreună cu Inspectoratul de Stat in 
Construcţii Sălaj in cadrul programului de control al calităţii lucrărilor de execuţie;

j)
k)-

—^1.

care
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8.2.7 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;
8.2.8 .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; ■ . ;
8.2.9 Avizarea/modificarea detaliilor de execuţie realizate de antreprenori; |. , , . ^
,8.2.10 Avizarea lucrărilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execuţiei lucrărilor.
'8.2.11 Elaborarea proiectului “as built” după finalizarea lucrărilor, care va intra în componenţa 

cărţii tehnice a construcţiei.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator. Facturile se vor emite după . 
recepţioharea documentaţiilor de către achizitor, pentru serviciile de pioiectare, lespectiv după 
prestarea serviciilor de asistenţă tehnică, conform graficului de plăţi. |
•9.2 - Plata documentaţiilor pentru obţinerea Certificatului de urbanisrn si a avizelor si a* 
documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism' 
se va face după obţinerea avizelor si acordurilor.
10. Sancţiuni pentru neîndepliitirea culpabila a obligaţiilor

10.1. în cazul în care, din vina sa, prestatorul/executanţul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 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 la data expirării perioadei convenite, 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 termenjţ până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor. j , '
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către.tina 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.
10.4. - 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 dc 
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. ■
10.. 5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţii or asumate conform 
prezentului contract.
10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.
10.1. 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
10.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor, iar a 
prestatorului: de prestare a serviciilor contractate), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neexecuate, reprezentând daune interese 
compensatorii.

. )
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11. Garanţia de bună execuţie a contractului . ^ ,
11.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un. ptpcent din preţul fără 
TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în teimen de 5 (ciiici) 
zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie jDublică. Acest termen poate fi pielungit la 
solicitarea justificată a contractantului,'fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de
achiziţie publică. i , . ,

De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament jbancar sau prmtr-un
instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel; ^ j

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România saii din alt stat,
b) asigurare de garanţii emisă fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de 

funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este 
înscrisă în registrele publicate’pe site-ul Autorităţii de Supravegheie Financială, după caz, fie de o 
societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de cătie
Autoritatea de Supraveghere Financiară." ^ .

Potrivit prevederilor art. 40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobai ea Noimeloi 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contracteloi de achiziţie 
publică/acorduri cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi în laaza NOTIFICĂRII 
ANAP din data de 10.01.2022' privind acceptarea în procedurile de achiziţie publică/' sectorială 
a garanţiilor de participare/de bună execuţie emise de către instituţiile financiare nebancare, este 
precizat faptul ca „ raportat la prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice/ sectoiiale ce 
impun constituirea garanţiei printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, reiese 
faptul că autoritatea/entitatea contractantă NU poate accepta constituirea garanţiei de 
participare/de bună execuţie printr-un instrument de sarantare emis de 6 instituţie financiară
nebancară’’. 1 , . .
11.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise
pentru serviciile prestate, 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 prinjreţineri succesive din 

suinele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de 
bună execuţie. ^
11.3. (1) îh situaţia în care păi-ţile convin prelungirea termenului de prestarea a serviciilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv, (inclusiv foi-ţa majoră), prestatorul are obligaţia de a 
prelungi. valabilitatea, garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului.de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de căţre păi'ţi a actului adiţional 
de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de a data expirării cejei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de prestarea a serviciilor contractate şi până la 
semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului.
11.4. 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, partial.sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat ki 
restul rămas de executat.
11.5. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează
valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de buna execuţie în corelaţie 
cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile Ijucrâtoare de la data semnării 
de către păi'ţi a actului adiţional de majorare. ‘ ........... ...... iVizet
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11.6 Achizitorul se obligă sărestituie garaiiţiade bună execuţie, astfel: [ • ■
- valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă Etapei 1 din contract, în termen de 14 zile de la 
data predării şi însuşirii/aprdbării ‘prin HGL a documentaţiei tehnico-economice 
respective, faza SF, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
- valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, 
Etapa II, inclusiv verificarea tehnică a proiectului de către verificatori tehnici autorizaţi şi 
valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă serviciului de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea 

dată pretenţii asupra ei.
12. Obligaţiile acltizitorulin
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. Obligaţiile prestatorului
13.1 Obligaţii privind serviciile (ie proiectare
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 execute sei*viciile mai jos menţionate, în perioadele convenite 
şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract;

de a presta serviciile în conformitate cu termenul de jDrestare stabilit
b) de a asigura prin documentaţia tehnică nivelul de calitate corespunzător cerinţelor cu 
respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c) ■ de a soluţiona, în cel mai scurt timp, neconformităţile şi/sau neconcordanţele semnalate 
de către beneficiari şi expei-ţi tehnici 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; , .

a)

de a asigura resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de/şi pentru contract, în măsura în care 
necesitatea asigurării ace.stora este prevăzută în contract sau se poate deduce.în mod rezonabil 
din contract;

e)

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

Prestatorul se obligă să introducă în documentaţii, fără costuri suplimentare, toate 
modificările necesare urmare a tuturor etapelor de avizare a acestora.j

Prestatorul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să j 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 acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea iţnor d^-epluii.xle-pxoprielate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.);

0

g)

h);
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ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aeferente.
13;1.5 Prestatorul răspunde în caziil neducerii la îndeplinire a obligaţiilot pievăzute la ait. 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 înjvigoaie.
13.1.6 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contracf'cu profesionalismul
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
13.1.7 Prestatorul se obligă să presteze serviciile, să asigure resursele umane, niatenalele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, ceiute 
de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestoiu este pievazută în
pfezentul'contract sau se poate deduce în mod rezonabil diri contract. ■ ■ ■
13.1.8 Prestatorul este pe'deplin responsabil pentru prestarea serviciilorj în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa ţutuioi opciaţiuniloi 
şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului. i _
13.1.9 Prestatorul are obligaţia de a asigura verificarea documentaţiei tehnicofeconomice, faza 
proiect tehnic (DTAC, PT, DDE şi DTOE) şi a documentaţiilor pentru obţinerea avjzelor, de 
către verificatori tehnici atestaţi, independenţi de proiectant, conform aii. 7 din 
HOTĂRÂREA nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi 
expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrăi'ilor şi a construcţiilor, 
precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate şi conform art. 13 alin. 1) din LEGEA Nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii fait. 13 alin. (1) Verificarea proiectelor privind 
respectarea reslementărilor tehnice referitoare Ia cerinţele fundamentale aplicabile se
efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domemi/subdomenii şi 
specialităţi, alţii decât sDeciaUstii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul 'de proiect atestai 

• poate verifica si stampila proiectele întocmite de el proiectele Io al căror elaborare a
participat sau proiectele pentru care, m calitate de expert tehnic atestat, a ^elaborat raportul de
expertiză tehnică").
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.T2. Emiterea memoriilor/notelor justificative şi a listelor cu cantităţi de lucrări, aferente 
dispoziţiilor de la punctul 13.2.1.

^ 1^, ,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 tehnice 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, care nu au putut fi prevăzute şi/sau 
detaliate în documentaţia tehnico-economică şi care au apărut pe perioada executării lucrărilor,
13.2.8 Elaborarea proiectului “as buiit”, după finalizarea lucrărilor, care va intra în
componenţa cărţii tehnice a construcţiei. |
13.2.9 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.

nu
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13.2.10 Pe parcursul lucrărilor, prestatorul se obligă să efectueze deplasări pe şantier, în 
termen de 3 zile lucrătoare de Ia solicitarea în scris a beneficiarului sau a 
reprezentantului acestuia, dirigintele de şantier, în cazurile justificate.

■ ^

14. Drepturi de proprietate intelectuală ' ' , i .
14.1 Toată documentaţia elaborată în baza prezentului contract sub orice formă, este şi va 
rămâne în proprietatea beneficiarului în timpul şi după finalizarea activităţilor contractulu.i.. 
Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentaţie fără un acord scris în prealabil,
emis de achizitor. ' j
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 j

. b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cuj excepţia situaţiei în 
astfel de încălcare rezultă din respectarea'temei de proiectare întocmită de cătrecare o 

achizitor.
15. Numărul de exemplare j
15.1. - Documentaţiile aferente fazei SF şi PT se vor preda achizitorului de către prestator în 5
exemplare în format tipărit (originale) şi 2 exemplare în format electronic (1 exemplar 
editabil cu fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Autocad 2004 şi 1 exemplar scanat cu fişier 
Adobe Acrobat Reader). |
15.2. - Documentaţiile pentru obţinerea Certificatului de urbanism, a acordurilor şi avizelor, 
Autorizaţiei de demolare şi a Autorizaţiei de construire se vor elabora J în 2 exemplare în 

format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format electronic - CD (fişiere Word, Excel - MS 
Office 2003, Adobe-Acrobat Reader şi 1 exemplar cu fişiere Autocad 2004), din care 1 
exemplar tipărit se va depune la societăţile avizatoare si 1 exemplar tipărit se va'depune la 
achizitor, impreuna cu avizul/acordul obtinut.,
15.3 - Toată documentaţia întocmită de către prestator, în baza serviciilor de asistenţă tehnică, 
va fi predată oficial reprezentanţilor Autorităţii Contractante în 3 exemplare în format tipărit 
şi 2 exemplare în format electrdnicrlexemplar variantă editabilă şi ijexemplar variantă 
needitabilă, verificată de verificatori tehnici autorizaţi.
16. Subcontractanţii
16.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte 6u subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. . .
16'2 - Prestatorul ai‘e obligaţia de a prezenta la încheierea contractu ui toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de recunoaştere, 
cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
16.3. - Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. j
16.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract, Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţu contractului şi va lî 
făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
16.5. - Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării contractului 
de servicii, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 98/2016.
17. Modalităţi de plată
17.1. a) Pentru, serviciile de elaborare a documentaţiilor aferente'fazei SF, PT şi detalii de 
execuţie (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete .de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, 
piese desenate şi. DTOE), achizitorul are obligaţia de a efectua biata către prestator'în
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termen de cel mult 30 zile calendaristice de la comunicarea facturii de cătfe acesta. Factura se 
va emite după recepţionarea de către achizitor, a documentaţiilor predate de prestator..
b) Pentru documentaţiile pentru obţinerea Certificatului de urbanism, avizele si documentaţiile 
pentru obţinerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism, achizitorul are 
obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la 
obţinerea avizelor si acordurilor.
c) Pentru sei-vici'ile de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată durata executării 
lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator îiţ termen de cel mull 
30 zile calendaristice ,de la comunicarea facturii de către acesta. Factuiia se va emite după 
prestarea serviciilor, conform graficului de plăţi.
18. A ctualizarea preţului con tractului
1.8:1 .' Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor Prestatorului sţint cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. j
18.2. Preţul contractului este ferm, în condiţiile în care nu se impune aplicarea prevederilor art.
22 din contract. .. ..
18.3 Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în căiţe 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 cp'or efect se reflectă 
în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
19. începere, întârzieri în executarea contractului |
19.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului de
către ambele păiti. |
19.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a ace.stora 
prevăzută a fi term inată înfr-o perioadă stabilită în graficul de prestare,‘trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii pfestării serviciilor.
(2) In cazul în care: - i

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau j
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel dşcât prin încălcarea

contractului de către prestator, prestatorul poate solicita prelungirea perioadei de prestare 
a sei-viciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile pot revizţii, de comun acord, 
perioada de prestare şi semna un act adiţional. |

19.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu transmite în termenul convenit
^ documentaţiile, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul, j

î

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, din tema de proiectare 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 documentaţiile prevăzute în contract, numărul lor, alte
date şi alte elemente necesare. i
20.3 - Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în eontract în forma şi
numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii î verificării de către 
verificatorii. atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, dacă această condiţiie a verificării .este 
necesară potrivit obiectului contractului. i
20.4 - Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului eontract nu-1 absolvă 
pe prestator de răspunderea cu privire la. conformitatea conţinutului documentaţiei, acesta

nivelu de calitate corespunzătorrăspunzând în solidar cu verificatorul de proiecte, pentru 
cerinţelor proiectului, pe,toata durata de viaţă a construcţiei.

ViZaf ;
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21. Amenda mente .
- Pai*ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni21.1

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. ;
21.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de, a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

22. Modificarea contractul ui
22.1 Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei salejde valabilitate, fără 
organizarea unei noî proceduri de atribuire,, se realizează numai în câzurile şi condiţiile
prevăzutela art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.
22.2 Eventualele modificări care pot interveni in perioada de demlare a contractului se refera la
următoarele, fara a se limita la acestea;

' modificări ale pârtilor contractante;
- schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/'norme/, ordine/ instrucţiuni/eţc;

Instituţiilor L ce' eliberează-solicitări ale Autorităţilor/ Entităţilor/
avize/acorduri/autofizaţii/permise sau de alte entităţi care au atribuţiuni în legătură cu 
proiectul (MTIC, MFE, Instituţii Centrale şi/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI,^ 
Verificatori Atestaţi, etc.);

- prelungirea termenelor de predare a livrabilelor (documentelor/documientaţiei);
- mobilizarea slabă, a personalului Prestatorului; ,
- înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;
- prelungirea duratei,contracului; |

.- înloc.uirea/introducerea subcontractanţilor; ţ
t aplicarea.legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranţă.rutieră;

22.3 Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, in conforiţiitate cu prevederile
contractuale, numai in condiţiile in care acestea nu reprezintă modificări s'libstantiale in, sensul 
prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. î
22.4 (1) Orice modificare a .contractului de achiziţie 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.

. (2) In situaţia nereşpectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are [dreptul de a denunţa
unilateral .contractul.

;
^ 23. încetarea contractului ;
^ 23.1 - Contractul.de prestări sei-vicii produce efecte până la data încheierii procesului verbal de

recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului care face obiectul prezentului 
contract şi eliberarea garanţiei de bună execuţie. '
23.2 - Contractul de prestări servicii se reziliază de plin drept, fără puner^ în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre păi-ţi, a obligaţiilor 
contractuale. ;
23.3- Contractul de prestări servicii poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe jcare 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 pentrili partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 1
23.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 
dreptul păi-ţii 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 pr^udiciului cauzat precum şi 
eventuale daune-interese.
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24. Cesiunea ... .
24 1 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract. . .
24.2. Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea iserviciilor prestate in
condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codplui Civil. , ^ . ...
24.3. Solicitările de plată către tei*ţi pot fi onorate numai după operărea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 24.2.

25. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
25:1. Executarea contractului de furnizare 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

dispoziţiile Regulamentului nr.: 679/27 aprilie 2016 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi

datelor cu caracter personal, şi anume 
privind protecţia persoanelor fizice în
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) sâ 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 
realiza în conformitate cu prevederile. Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului având ca obiect 
Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, faza SF + PT pentru extindere reţele şi 
racorduri edilitare şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
execuţiei lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii 1. “Construire Bâză sportivă TIP-J în 
Municipiul Zalău'' şi 2. “Construire bazin de înot didactic în Municipiul Zalău "
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesai-ă îndeplinirii scopului pentru care au fost 
prelucrate,. şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stopate 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.

ceea

care se vor

26. Soluţionarea litigiilor
26.1 - 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 tei în cadrul sau în 
legătură eu îndeplinirea contractului. ;
26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, achizitbrul 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 din Romania. .
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27. Limba care guvernează contractul
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări
28.1. - (1) Orice comunicare între păr-ţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii acjiizitorului, inclusiv
direct de către concesionar/utilizator.’ , .■

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi'în
momentul primirii. _ _ . ■ j-• , r "
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-niail, cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. .

30. Dispoziţii finale . . f, .
30.1. - Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrănţă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa păifilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior
încheierii lui. j •
30.2. - Prezentul contract a fost semnat în 3 (trei) exemplare originale, fiefcare cu aceeaşi foifă 
probantă, din care două.exemplare pentru achizitor şi un exemp,Iar,pentru picstator.
29.3. - Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea dkulării contractului,
suntMarius Sestraş din cadrul Serviciului Monitorizare Servicii comunitarb'de..Utilităţi Publice 
şi Milena Pojar din cadrul .Şerviciului investiţii, achiziţii publice a Direcţiei tehnice a Priinăriei 
municipiului Zalău: , j

!
!

!

t

>

Prestator,.
SC RONO AQUA SRL

Achizitor,
MUNICIPIUL

Administrator, 
Balogh Soos Eva Andrea

Primar, 
Ionel Ciunt

i

n» Cuibus
..

prin împuternicit
Balogh .Soos Csaba 

(îiWtiiţţţgire 75711/26.09.2022)
ec. V7-

Director/ elin ic, 
ing. DănutC)8m'in Curea

Vizat Serviciul juridic.
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

- 450016-Zalău, Piaţă,luliuManiu nr 3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260 610550 
http.//wiM\,zalausj-ro e-mail prirnaria@zalausj.ro

Fax (40)260 661869

CONTRACT DE SERVICII 
Nr^jferdinal. 06.2022

/. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, email 
primaria@zalausj.ro, cod fiscal 429.1786, cont nr. R067 TREZ 24A7 0500 0710 I30X. 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - 
Director, economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

Şi
Prestatorul: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Gheorghe 

^Dima, nr.39A, etaj III, ap. 34, judeţ Cluj, tel: 0744881459/ 0744783002, e-mail:
cod . fiscal r6 20713580, .înmatriculat la ONRC cu nr.marcelghindea@vah6o.com,

J12/293/2007, cont. nr..R074 TREZ 2165 069X XXOl 7298. deschis la Trezoreria Cluj 
Napoca, cont de garanţie de bună execuţie nr. deschis

reprezentată prin Ghindea Marcel Gabriei, în calitate deia
prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii , ,
2.1 - în prezentul contract unnătorii tenneni 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 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 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 obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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Interpretare . , , r .
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la îorma. singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest luchi.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 presteze serviciul de Elaborare documentaţie tehnico- 
economică (faza SF) pentru construire parcări în municipiul Zalău - LOT nr, 1 
„Amenajare parcare etajată în zona Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 1, str. 
Gheorghe Doja - faza SF” şi LOT nr. 2 „Amenajare parcare etajată şi reconfigurarea 
zonei Spitalului de Boli Infecţioase, cartier Porolissum, str. Lt. Col. Teofîl 
Moldoveanu - faza SF”, în perioada convenită, cu respectarea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract şi prin oferta prezentată la procedura de procedura simplificată, publicată 
în SEAP; prin anunţul de participare nr. SCNl 106138/03.05.2022, cu respectarea T,emei de

_ proiectare nf. 18130/01.03.2022 şi aTemei de proiectare.nr. 18141/01.03.2022.,
4.2. Documentaţiile care fac obiectul prezentului, contract vor fi structurate conform art 5.1
din contract; .
5. Preţul contractului
5.1. - Preţul convenit, pentru. îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de 168.000,00 lei fără TVA, respectiv 199.920,00 lei cu TVA şi se 

compune din:
LOT nr. 1 „Amenajare parcare etajată în zona Grădiniţei cu Program Prelungit 

iir. l, str. Gheorghe Doja - faza SF”:

Valoare 
cu TVA 

' - lei -

Valoarea 
fără TVA 

- lei ~

N : TVA ' 
- lei-Denumirea serviciuluirc

rt
■13.680,00 85.680,0072.000,00Studiu de fezabilitate1.

Documentaţii pentru obţinerea CU şi avize 
solicitate

1.345,20 , 8.425,207.080.00\

7.616,00 i1.216,00Studii de teren: topografic şi geoţehnic 6;400,.00 .3.
7.996,80 ISei-vicii de verificare tehnică de calitate 1.276,806.720,004.

17.518,00 109.718,00 j92.200,00TOTAL

LOT nr. 2 „Amenajare parcare etajată şi reconfigurarea zonei Spitalului de 
Boli Infecţioase, cartier Porolissum, str. Lt. Col. Teofil Moldoveanu - faza SF”:

Valoare 
cu TVA 

- lei -

Valoarea 
fără TVA 

- lei -

N TVA 
- lei -Denumirea serviciuluirc

rt
11.590,00 72.590,0061.000,00Studiu de fezabilitate1.

Documentaţii pentru obţinerea CU şi avize 
solicitate

6.635,445.576,00 1.059,44 ■2.

794,96 4.978,96Studii de teren: topografic şi geoţehnic 4.184,003.
Servicii de verificare tehnică de calitate 957,60 5.997,605.040,004.

90.202,0075.800,00 14.402,00TOTAL j
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5.2 Toate documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, vor fi verificate de 
verificatori tehnici autorizaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
5.3. Achizitorul se obligă să plătească presţatqrului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului. . . ■ .

- Preţul contractului include contravaloarea taxelor pentru obţinerea avizelor/ 
acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism si a taxelor către OCPI, după caz.

••;

5.4.

6. Durata contractului
6.1. Durata de elaborarea a documentaţiilor este de; ■
- 3 luni de la semnarea contractului - cu toate avizele/acordurile obţinute si documentaţia
conformă cu aceste avize/acorduri.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt;

a) Tema.de proiectare nr. 18130/01.03.2022 „Amenajare parcare etajată în zona
Grădiniţei cu Prograiu Prelungit nr. 1, str. Gheorghe Doja - faza SF” şi Tema de 
proiectare nr. 18141/01.03.2022 „Amenajare parcare etajată şi reconfigurareaţzonei,, 
Spitalului de Boli'Infecţioase, cartier Porolissum, str. Lt. Col. Teofil Moldoveanu - . 
faza SF”, elaborate de către achizitor, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de 
remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele telinice şi 
financiare;, ■ . . ‘

b) Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse 
până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

c) Propunerea tehnică şi propunerea financiară postate în SEAP în cadrul procedurii 
simplificate identificată cu nr. SCNl 106138/03.05.2022, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluai*e;

d) Documentul privind garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; ,
e) Contractul de subcontractare nr. 14 din 25.08.2022, încheiat între SC 2 GMG 

CONSTRUCT SRL şi SC 2 GMG CONSART SRL, înregistrat la Municipiul Zalău 
cu nr. 67125/29.08.2022 (Lotul nr. 1);

f) Contractul de subcontractare nr. 3 din 25.08.2022, încheiat între SC 2 GMG 
CONSTRUCT SRL şi SC CSP PROIECT LINE SRL, înregistrat la Municipiul Zalău 
cu nr. 67128/29.08.2022 (Lotul nr. 1);

g) Contractul de subcontractare m*. 2 din 25.08.2022, încheiat între SC 2 GMG 
CONSTRUCT SRL şi SC VIAPLAN 44 OFFICE SRL, înregistrat la Municipiul 
Zalău cu nr. 67131/29.08,2022 (Lotul nr. 1);

h) Contractul de subcontractare nr. 25 din 25.08.2022, încheiat între SC 2 GMG 
CONSTRUCT SRL şi SC CSP PROIECT LINE SRL, înregistrat la Municipiul Zalău

. cu nr. 67122/29.08.2022 (Lotul nr. 2);
i) Contractul de subcontractare nr. 12 din 25.08.2022, încheiat între SC 2' GMG 

CONSTRUCT SRL şi SC 2 GMG CONSART SRL, înregistrat la Municipiul Zalău 
cu nr. 67123/29.08.2022 (Lotul nr. 2);

j) Contractul de subcontractare nr. 1 din 25.08.2022, încheiat între SC 2 GMG 
CONSTRUCT, SRL şi SC VIAPLAN 44 OFFICE SRL, înregisU-at la Municipiul 
Zalău cu nr. 67124/29.08.2022 (Lotul nr. 2);

k) Acte adiţionale, dacă există;
. 1) Alte anexe la contract.

: •
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8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Obligaţiile principale ale prestatoruluipe^^^ serviciilor de proiectare
8.1.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă, care corespund cerinţelor legislaţiei specifice în vigoare, ale Temei de 
proiectare nr. Temei de proiectare nr. 18130/01.03.2022 şi ale Temei de proiectate nr.
18141/01.03.2022. ... ‘ . r ■
8.1.2 - Prestatorul se obligă,,să presteze serviciile la standardele şi sau perfonnanţeie 
prezentate în ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 din. 29 noiembrie 
2016 privind etapele de elaborare* şi conţinutul-cadru al documentaţiilor ţehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri public, cu modificăiiie şi 
completările ulterioare.
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, confonn acestui act normativ., ■ ■,
8.1.4 - Prestatorul.se obligă ca toate documentaţiile care fac obiectul prezentului'contract, 
să fie verificate de verificatori tehnici autorizaţi, confonn prevederilor legale în vigoare.
8.1.5 - Prestatoml se .obligă să obţină toate acordurile şi avizele solicitate prin Certificatul 
de „urbanism, inclusiv să achite' contravaloarea taxelor aferente , obţinerii acestor 

avize/acorduri., ,
8.1.6 - 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.
8.1.7 - Prestatorul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
,8. i .8 PrestatomL 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 unnare a îndeplinirii 
hecorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni şi/sau erori de 
elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1.- Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator. Facturile se vor emite după 
recepţionarea documentaţiilor de către achizitor, pentru serviciile de proiectare, respectiv 
după prestarea serviciilor de asistenţă tehnică, conform graficului de plăţi.
9.2 - Plata documentaţiilor pentru obţinerea Certificatului de urbanism si a avizelor si a 
documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de 
urbanism se va face după obţinerea avizelor si acordurilor.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, prestatorul/executantul nu reuşeşte sa-şi îndeplinească la 
timp obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de 
a deduce din preţui contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese;moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere dira^loaren serviciilor realizate
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cu întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentiai fiecare zi întârziere, până 

la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratoru), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la teimen,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. - • j- j i
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptuj 
părţii lezate de a considera contractul.de drept reziliat, fără notificare prealabilă şi faiă 

sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. - în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitoioil 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. Administi'atoi-ul 
judiciar/lichi’datorul 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.
10.5. - Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate confoim 

prezentului contract.
_ 10.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a

® obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 
10.1, 10.2, în completare, păi-ţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
10.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor, iar a 
prestatorului: de prestare a serviciilor contractate), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neexecuate, reprezentând daune 

interese compensatorii.

Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului

11,1 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. Acest termen poate fi 
prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării 
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, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie 

de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care 
este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz, 
fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară."

Potrivit pervederilor art. 40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acorduri cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi având în vedere 
Notificarea ANAP din data de 10.01.2022 privind acceptarea în procedurile de achiziţie 
publică/sectorială a garanţiilor de paiticipare/de bună execuţie emise de către instituţiile 
financiai'e nebancare, autoritatea/entitatea contractantă „NU poate accepta constituirea 
garanţiei de perticipare de bună execuţie printr-un instrument de garantare emis de o 
instituţie nebancară. ”
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11.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise 
pentru serviciile prestate, situaţie în,care prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de catie 
contractant .în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din , preţul contractului, fara TVA. Pe

urmează să alimenteze acest contparcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 
sumei Stabilite’drept garanţie de bună execuţie., . :
il.3. (1) în situaţia în care părţile, convin prelungirea termenului de prestarea a serviciilor 
contractate, precurn şi.pentru orice motiv (inclusiv.forţa majoră), prestatoiul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea, garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 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 prestarea a serviciilor contractate şi până la 
semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului.
11.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sa'u 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, i
11.5. 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 adiţioinal de majorare. .

11.6 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, astfel:
- în termen de 14 zile de Ia data preluării şi însuşirii/aprobării prin HCL a 
documentaţiei tehnico-ecbtiomice, faza SF, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii 
asupra ei.
12. Obligaţiile 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. Obligaţiile prestatorului
13.1 - Prestatorul are obligaţia de a presta obligaţiile prevăzute în contract cu 

■ profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in eonfomnitate cu 
oferta, fără a modifica preţul contractului.
13.1 - Prestatorul se obligă să execute serviciile mai jos menţionate, în perioadele 
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract:

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

respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c) de a soluţiona, în cel mai scurt timp, neconformităţile şi/sau neconcordanţele 

semnalate de către beneficiari şi experţi tehnici 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/şi pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din conttact; ^ ^ ^ .

f) prestatorul va avea obligaţia de a răspunde tuturor solicităiilor 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,

h) 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 achizitorului.

13.1 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 Prestatoml 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.);
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aeferente.
13.1 Prestatorul răspunde în cazul n.educerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute ia 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 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
13.1 Prestatoml se obligă să presteze serviciile, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie. de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentm contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută 
în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.1 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului.
13.1 Prestatorul are obligaţia de a asigura verificarea documentaţiei tehnico-economice, 
faza SF şi documentaţiile pentru obţinerea avizelor, de către verificatori tehnici atestaţi, 
independenţi de proiectant, conform art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 925/1995 pentru 
aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor,' 
expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a constmcţiilor, precum şi verificarea calităţii 
lucrărilor executate şi conform art. 13 alin. 1) din LEGEA Nr. 10/1995 privind/calitatea în 
constmcţii (art. 13 alin. (IV-.. Verificarea proiectelor privind respectarea re2lementărilor 
tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se efectuează de căd’e specialişti
verificatori de proiecte atestaţi oe domenii/subdomenii si specialităţi, alţii decât specialiştii
elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila
proiectele întocmite de el proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentt'u
care. în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică
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14, Drepturi de proprietate intelectuală
14.1 Toată documentaţia elaborata în baza prezentului contract 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-in
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 
astfel de încălcare rezultă din respectarea temei de proiectare întocmită deîn care o 

către achizitor.

15. Numărul de exemplare ■ - a
15.1. - Documentaţiile aferente fazei SF se vor preda achizitorului de către prestator in 6
ejfemplare în format tipărit (originale) şi 2 exemplare în format electronic (1 exemplar 
editabil cu fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Autocad 2004 şi ,1 exemplar scanat cu
fişier Adobe Acrobat Reader). . . . ’
15.2. - Documentaţiile pentru obţinerea Certificatului de urbanism, a acordurilor şi avizeloi 
- în 2 exemplare în format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format electronic - CD 
(fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi 1 exemplar cu fişiere 
Autocad 2004), din care 1 exemplar tipărit se va depune la.societăţile avizatoare si 1 
exemplar tipărit se va depune la achizitor, impreuna cu avizul/acordul obtinut.
16. Subcontractanţii
16.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează păi*ţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul.
16.2. - Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
16.3. - Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul .‘‘La rândul său, subcontractantul .este pe deplin răspunzător faţă de prestator de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
16.4. - Prestatonil poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi 
va fi jfacută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
16.5. - Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării 
contractului de servicii, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.
17. Modalităţi de plată
17.1. - Pentru serviciile de elaborare a documentaţiilor aferente fazei SF, inclusiv de
obţinere a avizelor şi acordurilor necesare (după caz) şi de verificare a acestora de către 
verificatori de proiecte autorizaţi, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către 
prestator în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la comunicarea facturii de către 
acesta. Factura se va emite după recepţionarea de către achizitor, a documentaţiilor predate 

de prestator. • .
18. Actualizarea preţului contractului
18.1. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele declarate 
în propunerea financiară, anexă la contract.
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18.2, Preţul contractului este ferm, în condiţiile în care nu se impune aplicarea prevederilor
art. 22.1 din contract. .
18.3 Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile IbCale 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. .. .
19. începere, întârzieri în executarea contractului
19.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea sei-viciilor la data semnării contractului 
de către ambele părţi.
19.2 - (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 tennenul convenit de părţi, termen care se calculează de Ia data începerii 
prestării serviciilor.
(•2) In cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de căti*e prestator, prestatorul poate solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor său a oricărei faze a acestora, atunci părţile pot revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi semna un act adiţional.

19.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu transmite în termenul 
convenit documentaţiile, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul.

20. Recepţie şi verificări
20.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a sei*viciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, din tema de proiectare 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 documentaţiile prevăzute în contract, numărul lor, 
alte date şi alte elemente necesare.
20.3 - Achizitorul are obligaţia sâ preia documentaţiile prevăzute în contract în forma şi 
numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii verificării de către 
verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, dacă această condiţie a verificării este 
necesară potrivit obiectului contractului,
20.4 - Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1 
absolvă pe prestator de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului documentaţiei, 
acesta răspunzând în solidar cu verificatorul de proiecte pentru nivelul de calitate 
corespunzător cerinţelor proiectului, pe toata durata de viaţă a construcţiei.

21. Amendamente
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
21.2 Părţile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii. ' .
22. Modificarea contractului
22.1 Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sa}e 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.
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22.2 Eventualele modificări care pot interveni in perioada de demlare a contractului se 

refera la următoarele, fara a se limita la acestea:
- modificări ale pârtilor contractante;
> schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-iiri/ norme/ ‘ ordine/

instrucţiuni/etc;
- solicitări _ ............................ ...

avize/acorduri/autorizaţii/permise sau de alte entităţi care au atribuţiuni în legătură cu 
proiectul (MTIC, MFe’ Instituţii Centrale şi/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRl, 
Verificatori Atestaţi, etc.);

- prelungirea termenelor de predare a livrabilelor (documentelor/documentaţiei);
- mobilizarea slabă a personalului Prestatorului;
- înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;
- prelungirea duratei cbntracului;
- înlocuirea/introducerea subcontractanţilor;
- aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranţă rutieră;

22.3 Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, in confoimitate cu 
prevederile contractuale, numai in condiţiile in care acestea nu reprezintă modificări 
substanţiale in sensul’prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.
22.4 (1) Orice modificare a contractului de achiziţie 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 confonnitate cu dispoziţiile 

legii.

elibereazăEntităţilor/ Instituţiilorale Autorităţilor/ ce

1 .

(2) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral contractul.

23. încetarea contractului
23.1 - Contractul de prestări servicii produce efecte până la data aprobării prin HCL a 
documentaţiilor care fac obiectul prezentului contract şi eliberarea garanţiei de bună 
execuţie.
23.2 - 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 păi-ţi, a 
obligaţiilor contractuale. .
23.3 - 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 Ia 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.
23.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre păi*ţi 
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.
24. Cesiunea ,
24.1 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
24.2. Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea sei'viciilor 
prestate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
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24.3. Solicitările de plată către terţi pot ■ fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 

respectarea dispoziţiilor articolului 24.2. , ■ ■ . ,

25. Prelucrarea datelor cu caracter personal,
25.1. Executarea contractului de flimizare 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 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 având că obiect 
Elaborare documentaţie tehnico-economică (faza SF) pentru construire parcări în 
municipiul Zalău - LOT nr. 1 - „Amenajare parcare etajată în zona Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 1, str. Gheorghe Doja - faza SF** din municipiul Zalău şi LOT nr. 
2 - „Amenajare parcare etajată şi reconfigurarea zonei Spitalului de Boli Infecţioase, 
cartier Porolissum, str. LL Col. Teofil Moldoveana -faza SF**;
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 neautorizaf, prelucrarea sau 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se infofnieze 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 Supi'aveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1 - 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.
26.2 - 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 s.ă:se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Romania.

27. Limba care guvernează contractul 
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

, ^
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28, Comunicări -
28 j. - .(1) Orice cortiunicare. între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitorului, 
inclusiv.direct de către concesionar/utilizator.. .... ;

(2) Orice ,document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât. şj în 

momentul primirii.
28.2 Comunicările între păi-ţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confinnării în scris a primirii comunicării.
29, Legea aplicabilă contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
30, Dispoziţii finale
30.1. - Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 

reprezintă voinţa,-părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi
ulterior încheierii lui. ^
30.2. - Prezentul contract a fost semnat în 3 (trei) exemplare originale, fiecare cu aceeaşi 
forţă probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru prestator.
29.3. - Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, 

Ghiurco Ioana din cadrul Serviciului Monitorizare Servicii comunitare de Utilităţi

său,

• ' sunt d-na
Publice şi d-na Barbu lulia din cadrul Serviciului investiţii, achiziţii publice a Direcţiei 
tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

Prestator,
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL Cluj Napoca

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

Administrator, 
Ghindea Ma^^|jGabriel
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MUNJCIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-zalău. Piaţa luliu Maniu nr.3, Jutieţul Sâlaj 
Telefon: (40)260,610550 
http;//W»Wi'.zalausj,ro e-mail: primaria@zalausj.ro

Fsx.(4 0)260,6618.69

CONTRACT DE SERVICII

i. Părţile coniractănte:
MUNICIPIUL ZALĂU, Pia.ţa I. Maiiiu, .iir. 3, tel. 0260.610.550* fax: 0260.661.869, 
e-mail: primai*ia@zalausj.ro, cod fi.scal 4291786, cont nr, RQ27 TREZ 24A:6 5500 0710 
130X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - primar şi ec. Mariana 
Cuibuş - director economic, în calitate de achizitor.

SI
•5

S.C.i SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, st*. Elena, nr. 4, bl. 
OD7, SC. B, et.6, ap. 26, Sector 2, tel. 0754 269 785, e-mail: office@..$atcch.ro. cod fiscal 
40601280, număr, de înmatriculare J40/1559/2019, cont. R081 TREZ 7025 069X XX02 
1475 deschis la Trezoreria Bucureşti, reprezentată prin ing. Andrei Ilie - administrator, 
în calitate de prestator.
2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii tenneni vor fi interpretaţi astfel:

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

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

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

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

proiectului/constructorului, din momentul începerii lucrărilor de construcţie şi până 
la recepţia acestora, incluzând şi reproiectarea unor elemente-ansambluri pe 
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 exeeutai'ea 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 exhaustiva, ci enunţiativa. Nu este 
considerat foi*ţă 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.
3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este peimis de-context.
3.2. Ţemienul “zi’^sau “zile” sau. orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.

care
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Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4-1. Prestatorul se ohligâ să presteze sendciul de elaborare a expertizei tehnice şî a 
auditului energetic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a 
Grădiniţei cu program prelungit "Voinicer’ din Municipiul Zalău” în perioada 
convenităj în confomiitate ,cu Tema de proiectare nr. 76235 din 26.09.2022, cu ofeiia 
postată în catalogul de electronic de produse/sen'iciî/lucrări din SEAP la data de 
28.09.2022 şi înregistrată la Municipiul Zalău cu nr, 77265 dîn 28.09.2022 şi cu 
respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
4.2. Docmnentapile care fac obiectul prezentului contract vor fi stnjcturate confonn. art 5.1 
din contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 
achizitor, este de 22.400,00 Iei fără TVA, respectiv 26.656,00 lei cu TVA şi se compune

V din,:

ValoareNr. TVA 
- Iei -

Valoare 
lei cu TVADenumirea serviciului iei fărăcrt. TVA

Elaborare expertiză tehnicăl.I 11.200,00 2.128,00 13.328,00
Elaborare audit energetic1.2 11.200,00 2.12.8,00 1,3.328,00

TOTAL 22.400,00 26.656,004.256,00

5.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului.
6. Durata contractului
6.1. Durata elaborării documentaţiiolor caie fac obiectul prezentului contract este de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părţi.

7. Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt:

a) Tema de proiectare nr. 76235 din 26.09,2022, elaborată de către achizitor, inclusiv 
clarifîcăiile şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce 
privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) Propunerea tehnică, şi propunerea financiară prezentate;
e) Documentul privind garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Şi alte anexe la contract.

8* Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă, care corespund cerinţelor legislaţiei specifice în vigoare şi Temei de 
proiectare nr. 76235 din 26.09.2022.
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8.2 Prestatorul se obligă să presteze serxâciile la standardele şi sau perfonnanţele 
prezentate în ofertă şl în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-Gadj-u al documentaţiilor tehnico-ec-onomice 
.obiectivelor/proiectelor de investiţii fmajiţate din fonduri public, cu modificârile şi 
completările ulterioai-e.
83 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, confoiin acestui act 
normativ. ■ ,
8.4 Prestatorul se obligă ca toate documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, să 
fie elaborate de specialişti atestaţi, confonn prevederilor legale în vigoai'e, pentru 
prestarea unor astfel de servicii.
8.5 Expertul tehnic şi auditoral energetic vor asigura sprijui/consultanţă pe durata 
elaborării documentaţiei tehnico-economice.
8.6 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) daiuîe-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 
în caj-e o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de şarcini întocmit de căpe 
achizitor.

8.7 Prestatorul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării conti actuluL
8.8 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 integralâ a prejudiciului produs acestuia ca urmare a 
îndeplinirii necorespmizatoâre a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni şi/sau 
erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.

aferente

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la 
data comunicării facturii emise pentru serviciile prestate. Facturile se vor emite după 
recepţionarea documentaţiilor de către achizitor.

10. Sancţiuni pentru nemdeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 In cazul în care, din vina sa, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit arţ. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
calcula, iar prestatorul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese 
moratorii), o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din 
valoarea serviciilor neprestate sau prestate cu întârziere, în tennen de 30 zile de la .data 
comunicării penalitâţilor datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru 
fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
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 
tennen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

Wb\' 
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10.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin 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.
10.4 în cazul în care prestatorul întră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 

a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de însolvenţă, solicitandu-i acestuia rezilierea conţi-actului de furnizare. 
Administratorul judiciar/lichddatorul are obligaţia de a răspunde notificării în temien de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
10.5 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.6 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzâtoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art. 10.1, 10.2, în completare, păifile datorează daune-interese în condiţiile dreptului 
comun.
10.7 în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilor, iar a 
prestatorului: de prestare a serviciilor contractate), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune 
interese compensatorii.

’C

Clauze specifice
îl. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 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 tennen 
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. Acest tennen 
poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data 
semnării contractului de achiziţie publică/ constractului subsecvent. Potrivit art. 154, alin 
(4) din Legea nr. .98/2016, '"garanpu de participare sau, după caz, garanţia de bună 
execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiponată. şi se constituie prin:

a) virament bancar:
b) instrumente de garantare emise în condipile legii, astfel:
(i) scrisori de garanpe emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare 

nebancare din România sau din alt stat;
(ii) asigură}! de garanţii emise:
-fie de societăţi de asigurare, ccu'e deţin autorizaţii defuncponare emise în România sau 

într-un alt stai membru al Umunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registi^ele publicate 
pe site-ul A utorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de socieMp de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de 
către Autoritatea de Suprm'eghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 
S.QOOlei;

d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentni facturi parţiale, în cazul garanţiei 
de bună execuţie;

e) prin combinarea a două. sau mai m.ulte drnme m.odalităple de constituire prevăzute la 
Ut. a) - e), în cazul gojanţiei de bună execuţie”.
11.2 în cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din 
facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide, un cont â-dîspopkţa-achizitorului
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(Autoritâţii. 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 parcui'sul 
Îndeplinirii contractului achizitoml (Autoritatea Conlxactantă) urmează să alimenteze acest 
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite dj'ept garanţie de bună execuţie.
11.3 (1) In situaţia în. care păiţile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv foiţa majoră) prestatorul are obligaţia de
a prelungi valabilitaţea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii • 
contractului de servicii., în 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 expirăiii celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală.
11.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatoral nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii uirei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitoml are obligaţia de a notifica acest lucra 
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.
11.5 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 valoaic a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoai'e de la data. semnării de către părţi a actului adi^onal de majorare.
11.6 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în tennen de 14 zile de la 
data încheierii procesului verbal de recepţie a documentaţiilor, dacă nu a ridicat până la 
aceea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

t

12. Obligaţiile achizitorului
12.1. Achizitorul va avea unnătoarele 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 acti vităţilor ce h revin în executarea prezentului contract.

ii. Ohligaţiile prestatoruJui
13.1 Prestatorul are obligaţia de a presta obligaţiile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cii 
oferta, fără a modifica preţul contractului.
13.2 Prestatorul se obligă să execute serviciile mai jos menţionate, în perioadele convenite 
şi în conformitate cuobligaţiile asumate prin. prezentul contract

a) de a presta sendciile. în confonnitate 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;
c) de a soluţiona, în cel mai scurt timp, neconformităţile şi/sau neconcordanţele 

semnalate de căti-e beneficiari şi experţi tehnici independenţi, în baza rapoartelor de 
verificare a acestora;
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d) de a supraveghea prestarea ser\d.ciilor şi de a răspunde atât de siguranţa 
operaţiunilor şi metodelor de prestaie 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/şi pentra confract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din. contract; ,

f) prestatoml va avea obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor făcute în baza Legii 
m'. 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.

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

I achizitorului.
CT 13.3 Prestatoml este răspunzător atât faţă de angajator cât şi faţă de organele abilitate ale 

statului, pentm prestarea serviciilor în confonnitate cu prevederile contractuale şi 
reglementările tehnice m vigoare.
13.4 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.);
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aeferente.
13.5 Prestatoml 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 telinice în vigoare.
13.6 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
13.7 Prestatoml se obligă să presteze serviciile, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,

|||l_ cerute de şi pentra contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută 
în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.8 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în confonnitate cu 
graficul de. prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului.

cu

14. Drepturi de proprietate intelectuală
14.1 Toată documentaţia elaborată în baza prezentului contract sub orice formă, este şi va 
rămâne în proprietatea beneficiamlui în timpul şi după finalizarea activităţilor contractului. 
Prestatoml nu poate folosi sau dispune' de această documentaţie fără un acord scris în 
prealabil, emis de achizitor.
14.2. Prestatoml are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor dreptuii 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.



J5. Numărul de exemplare
15.1. Pocmiientaţiile elaborate în baza prezentului contract se vor preda acMzitorului de 
către prestator în 4 exemplare în format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format 
electronic (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi 1 exemplar cu 
fişiere Autocad 2004).

16. Sub contractanpj
16.1. Prestatoml are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a 
încheia contracte cu subcontt:actantii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în. care el a semnat 
contractul cu aciiizitorul.
16.2 Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheiereă contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexalacontmct
16.3. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

. contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
16.4. PrestatoiTjl poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Scliimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi 
va fi făcută cu acordul prealabil, scris al beiieficiaruluj şi cu notificarea acestuia prealabilă.
16.5. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării 
contractului de ser\ncii, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) si (5) din Legea, 
98/2016.

17, Modalităţi de plată
17.1. Achizitorul va efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la daţa 
com,unicării facturii emise pentru serviciile prestate.
17.2 Pentru plata sersnciilor, facturile se vor emite după recepţia documentaţiilor de către 
achizitor.

IS. Actualizarea preţului contractului
18,1. Pentru serviciile piestate plăţile datorate de achizitor Prestatorului sunt cele declarate 
În propunerea financiară, anexă la contract..
18.2 Ajustarea preţului contractului este posibilă numai. în cazul în care au loc modificâri 
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 fiindainentât preţul 
contractului.

19. începere, întârzieri în executarea contractului
19.1 .Prestatorul are obligaţia, de a începe prestarea seixdciilor la dată seninâi-ii Contractului 
de către ambele părţi.
19.2 (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 câie: Vfz3î/p
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a) orice motive de întârzierej ce nu se datorează prestatorului., sau
b) alte cii-cumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, prestatorul poate solicita prelungireă perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci păifile pot revizui, de 
comun acord, perioada de prestare şi semna un act adiţional.

193. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatoiml nu transmite în tennenul 
convenit documentaţiile, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitoi-uL

20, Recepţie şi verificări
20.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a, serviciilor pentru a stabili 
confonnitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din tema de proiectare.
20.2. La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi prestatorul au obligaţia de a 
verifica, modul în care au fost elaborate documentaţiile prevăzute în contract, număi-ul lor, 
alte date şi alte elemente necesare.
20.3 Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în fonna şi 
numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii verificării de către 
verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, daca această condiţie a verificării este

- necesară potrivit obiectului contractului.
20.4 Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1 
absolvă pe prestator de răspunderea cu privire la Confonnitatea conţinutului documentaţiei, 
acesta răspunzând în solidar cu verificatorul de proiecte penU-u nivelul de calitate 
corespunzător cerinţelor proiectului, pe toata durata de viaţă a constmctiei.
2L Amendamente
21.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
21.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

22. încetarea contractului
22.1 Contractul de prestări servdcii produce efecte până la data încheierii procesului verbal 

y de recepţie a documentaţiilor caie fac obiectul prezentului contract şi eliberarea garanţiei
de bună execuţie.
22.2 Contractul de prestări sei-vicii se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi 
fără sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre păiţi, a 
obligaţiilor contractuale.
22.3 Contractul de prestări sei-vicii 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 mcheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplmirea contractului ar fi contrară interesului public. 
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract mdeplinitâ până la data denunţării unilaterale a contractului,
22.4 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.
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23.. Cesiunea
23.1 Cesiunea nu va exonera prestatoml de nici o responsabilitate privind garanţia 
orice alte obligaţii asumate prin conti-act.
23.2. Prestatoml poate cesiona doar dreptul său de a încasa contiavaloarea serviciilor 
prestate 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.

sau

24. Prelucrarea datelor cu caracter personal
24.1. Executarea contractului de tumizaie presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentm care păiţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului m-, 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 abrogai'e 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 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea 
Europeană sau care le furnizează.senncii;
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 
vor realiza în confonnitate cu prevederile Regulamentului tJE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului avănd ca 
obiect elaborarea expertizei tehnice şi a auditului energetic pentru obiectivul de 
investiţii "Creşterea eficienţei energetice a a Grădiniţei cu program prelungit 
"Voinice!” din Municipiul 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 
pentm care au fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele 
stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigui-e integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentm a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
diştribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se infomieze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor eu 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.
25. Soluiionarea litigiilor
25.1 Achizitoml şi prestatorul vor face toate eforturile pentm a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputâ care se poate ivi între ei în cadrai sau 
în legătură cu îndeplmirea contractului.
25.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, achizitoml şi prestatoml 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente di

care’C

care se

sau
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26. Limba care guvernează contractul
26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
27. Comunicări
27.1. (1) Orice comunicare înti-e părţi^ referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitorului, 
inclusiv direct de către concesionar/utilizator.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii.
27.2 Comunicăiile între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confimiării în scris a primirii comunicării.
28. Legea apUcabilă contractului
28.1 Contractul va fi interpretat confomi legilor din România.
29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale caie fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 (trei) exemplai-e originale, fiecare cu aceeaşi 
foi-ţă probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un, exemplar pentra prestator.
29.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, 
sunt Maria Manuela Ghiuruţan din cadrul Ser\'iciului Managementul Proiectelor şi Radu 
Gozman, consilier achiziţii în cadrul Seiviciului de investiţii, achiziţii publice - Direcţia 
tehnică din cadrul Primăriei municipiului Zalău,

•c

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALĂU,

PRESTATOR,
S.C. SAT CCH DEVELOPMENT S.RX. 

Bucureşti
W
*PRIMAR, \ 

Ionel Ciunt '
Ad ministrator, 
ing.

DE^LOPNSeW\DIRECTOR EjpiNiŞllţ?™,™' 

ec. Ma^ Cmbuş f.

DIRECTOf TEHlţlC, 
ing. DănutU ismi [rea

SERVICIUL JURIDIC,

întociiut:
Radu Granan >>■
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!
MUNICIPIUL ZALĂU ^ H o u

PRIMAR
450016 - Zalău, Plata luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://wwi^f.zalausj ,ro

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

CONTRACT DE SERVICII^
C^d%-%0 din -2^^PivkfdeMgmrŞ'RedgiweSRL \

1. Părţile contractante iO/f
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, cu
I.'Maniu, nr.3, judeţul Sălaj, tel./fax 0260-610550; 0260-661869, cod fiscal 4291786, 
coiit nr. RO 09 TREZ 24A5 1010 3200 130X deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, 
reprezentată prinTonel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în 
calitate de achizitor

nr.
Intrare ■ 'i

i

Şl

Prestatorul: SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, cu 
sediul în loc. Ploieşti, str. Torcători, m*. 4, Jud. Prahova, îm'egisti'ată ia Registrul 
ComeiţUluî sub nr. J29/1143/2007, CUI 21678074, tel.0729222501, email: office(@,destine- 
broker.ro. având cont ni*. R083 TREZ 5215 069X XXOO 5986 deschis la Trezoreria 

Ploieşti, reprezentată prin dl. Romeo Bocănescu - administrator, în calitate de prestator.
2. Obiectul contractului
Z1 Prestatorul se . obligă să presteze serviciul de specialitate privind încheierea 
poliţelor de asigurare, cu valabilitate începând cu data de 16.08.2022, pentru 
număr de 338 locuinţe aflate în proprietatea/admiriistrarea Municipiului Zalău, în 
conformitate cu oferta SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE 
SRL Ploieşti, înregistrată în catalogul electronic SEAP cu codul Unic de achiziţie 
DA31064537 şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Conform' ofertei, pachetul 
asigurare locuinţă conţine asigurarea obligatorie de locuinţă (PAD), în valoarea de 20 
Euro/locuinţă, suma asigurată fiind de 20.000 Euro/locuinţă şi asigurarea facultativă de 
locuinţă, în valoare de 18,75 Euro/locuinţă, suma asigurată fiind de 20.000 Euro/locuinţă. 
Valoarea contractului este de 13.097,50 euro (38,75 euro/poliţa X 338 jjoliţe), iar preţul 
final în lei se va calcula la cursul BNR din ziua emiterii poliţelor. ;
3. Valoarea contractului i
3. T Preţul poliţei de asigurare, la cursul BNR din momentul realizării procedurii de
achiziţie, este de 191,39 lei fără TVA, valoarea totală fiind de 64.689,82 lei fără TVA 
(191,39 lei fără TVA/poliţă X 338 poliţe). Potrivit prevederilor art.292, alin. 2, lit. b) 
din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, operaţiunile de asigurare şi/sau de reasigurare, 
precum şi prestările de servicii în legătură cu operaţiunile de asigurai-e şi/sau de 
reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediază astfel de operaţiuni sunt 
scutite de TVA. I
3.2 Valoarea finală, în lei, a contractului se va calcula la cursul BNR din ziua emiterii 
poliţelor. .
4. Durata contractului
4.1 Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării de către păifi şi pro.duce efecte 

până la finalizarea decontărilor pentru serviciile prestate.
4.2 Termenul limită până la care vor fi prezentate poliţele de asigurare este data de
14.08.2022. ’ "
4.3 Perioada de valabilitate a poliţelor de asigurare este de 16.08<2t}22-15Tf8.2023.

un

1

http://wwi%5ef.zalausj
mailto:primaria@zalausj.ro


5. Documentele contractului
5.1 Documentele contractului sunt; j

- Oferta SC DESTINE BROKERr DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL
\postată Şl înregistrată în catalogul electronic SEAP cu codul unic de achiziţie 

• DA31064537 din 22.07.2022;
■ - Acte adiţionale, dacă este cazul.

6. Obligaţiile principale ale prestatorului
6.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciul de specialitate pentru încheierea 
poliţelor de asigurare aferente unui număr de 338 locuinţe aflate în proprietatea/ 
administrarea Municipiului Zalău, ’ conform condiţiilor prevăzutei la' art. 2.1 din 

prezentul contract.
7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30’zile de la 
comunicarea facturii de către acesta. Factura se va emite după predarea poliţelor de 
â’sigurare cuprinse în prezentul contract, pe bază de proces-verbal de ;predare primire, 
semnat de arhbele păi^i.
7.2 Achizitorul, prin Direcţia patrimoniu, se obligă să pună la dispoziţia furnizorului 
informaţiile de care dispune pentru ducerea la îndeplinire a contractului.f
8. Sancţiuni pentru neîndepUnirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 - 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 mWatorii), 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.
8:2.- In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 7.2 din 
coritract, 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. j-
8.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
8,4.- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
păi-ţii 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 - In 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 
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. i
8.6. Pentm prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoWea penalităţilor 
ce pot fi percepute în condiţiile art. art. 8.1, 8.2 şi 8.7, în completare, fpărţile datorează 

daune-interese în condiţiile dreptului comun.
8.7. - In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a serviciilorlconform art.7.2, 
iar a prestatorului/executantului: de realizare a serviciilor contractate confonn art. 2.1), 
debitorul obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100 % din val 
principale neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii.

•>
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9. Alte responsabilităţi ale prestatorului
9.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute^ în contract .cu 

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
10. Ajustarea preţului contractului
10. r. Pentru serviciile prestate, preţul datorat de achizitor Prestatorului este cel prevăzut
laart.3. [
10.2i Preţul contractului este ferm. ' |
11. Amendamente |
11.1 Păi-ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea-clauzelor contractului, prin act adiţional. ţ ' ' '
11.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modi'ficări ale legii. i
12. încetarea contractului |
12.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul- contract de către una dintre părţi
dă dreptul păii;ii lezate de a considera contractul de servicii reziliat de plin drept, fără 
punere în întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde.plata de daune - 
interese. f
12.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel 
inult 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 fi contrară interesului public.
13. Forţă majoră
13.1; Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. |
13.2 Indeplihirea 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.
13.3 Partea contractantă care invocă foi-ţa 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 limităidi consecinţelor.
14. Soluţionarea litigiilor
'14.1 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 legatură cu îndeplinirea contractului, în caz contrar acestea vor fi soluţionate de către 
instanţele judecătoreşti competente.
14.2 Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul ^şi prestatorul un 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita 
ca disputa sa se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
15. Cesiunea
15.1 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 

.orice alte obligaţii asumate prin contract. '
-15.2 Prestatorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea sei*viciilor 
prestate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
15.3'Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 15.2.

16. Prelucrarea datelor cu caracter personal
16.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă; -■-•'''ir \

I

•QuCiţdpJirs^fc^ 3



I’ 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 oricăi^ei persoane care 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate îri 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 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 având ca 
obiect prestarea serviciului de specialitate privind încheierea poliţe or de asigurare, 
cu valabilitate începând cu data de 16.08.2022, pentru un număr ;de 338 locuinţe 
aflate în proprietatea/administrarea 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 neautorizatf prelucrarea 

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 urgmţă 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.

sau

17. Limba care guvernează contractul
17-1.Limba care guvernează contractul este limba română.
18. Comunicări
18.1 (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. j
18.2 Comunicările între păi-ţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
19. Legea aplicabilă contractului
19.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
20. Dispoziţii finale
20.1; 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. t 1

*1

20.2. Prezentul contract a fost semnat în trei exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exep3|3lai:.pp.ntn^pw-ţggtâţrîi^
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20.3 Persoanele din cadrul Primăriei municipiului Zalău desemnate să urmărească modul 
de derulare a contractului sunt d-na Adina Predescu - şef Serviciu patrimoniu şi d-na 

Carmen Băican - consilier în cadrul Serviciului investiţii, achiziţii publice din Direcţia 

tehnică, din punct de vedere al finalizării procedurii de achiziţie.

Prestator,
SC DESTINE BROKER DE 

ASIGURARE - REASIGURARE SRL 
PLOIEŞTI

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

Administrator,
lRomeo Bocănescu!

'uDirector ecpaomic, 
ec. Mailianî^yuibuş

A
Director 

ing. DănuLC
executiv,
qf&min/Curea

Avizat ServiciuKjuridic,
:

!
j
I

inlocmit, Carmen Băican 
pT-S.lAP/AP/CB/3ex.
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