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Contract servicii de mentenanta pentru generatorul de curent
Preambul

ln terneiul Legii Nr. 9812016 din 19 mai 2016 privind, achiziliile publice cu modificarile si cornpletarile
ulterioare qi a Hot[rArii de Guvem Nr. 39512016 din2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
9812016 privind achizittlle publice cu modificarile si cornpletarile ulterioare, s-a inchei at prezentul contract.

1. Purtile
I.I-COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector 1, Str. Caraiman,
nr. 33A', telefon/fax 02I12244122, codftscal23410107, Cont Iban RO17TREZ7012466027|XXXXX, deschis
TaTrezoreria Sector 1, reprezentata prin Director Executiv Iuliana Livia Gomes, in calitate de achizitor, pe de
o pafte
qi
1.2-S.C. MONTAJ CONSULTING S.R.L., cu sediul in Calarasi, Str.Stadionului Nr.39, Carnera 1, Jud
Calarasi, tel.072.365.74.44, inregistrata la Oficiul National al Registrului Cornerlului cu nr.115113105.01.2016,
Cod unic RO 35373428, cont Iban ROlLTREZ20I5069XXX006267, deschis la Trezoreria Municipiului
Calarasi, prin reprezentant legal Dl Niculescu Liviu Mihaita,in calitate de Administrator, denumit in prezentul
contract, prestator

2.

Definilii

2.1 - inprezentul contract unn[tolii tenneni vor fi interpretali astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract qi toate Anexele sale.
b.acltizitor Si prestator - pdrlile contractante, aga curn sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - prelul platibil prestatorului de cdtre achizitor,inbaza contractului, pentru indeplinirea
integrali qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d.servicii - activitdli a c[ror prestare fac obiect al contractului;

e.produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb giorice alte bunuricuprinsein anexa/anexele
la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligaJia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f. forla majord - un eveniment mai presus de controlul pa(ilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibi16 executarea gi, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolu{ii, incendii, inunda{ii sau
orice alte catastrofe naturale, restric{ii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat forl6 majord un eveniment asemenea celor de rnai sus care,
fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din parfi;
j. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3.

Interpretare

3.1 - in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in
mod diferit.
Clauze obligatorii

4.

Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se oblig[ sd presteze "servicii de mentenanta pentru generatorul de curent" pentru Gerierator
de curent diesel, model:ZENESSIS; tip: ESE 45 DWR; serie/an fabricatie: 2698089412016;Pmax: 45 KVA
4.2 - Ritmicitatea serviciilor de mentenanta pentru generatorul de curent este lunara, atestata de proces verbal
de revizie intocmit periodic.

4.3 - Achizitorul se obligd s[ plateascd pre{ul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5.

Prelul contractului

5.1 Pentru serviciile stipulate la punctul 4.1.
5.2 Preful pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 4000 lei fara tva, la
care se adauga TVA in valoare de 760 lei, valoarea totala a contractului fiind de 4760|ei, reprezentand 500
lei fara TVA/luna.

6.

Durata contraclului

6.1 - Prezentul contract intrd in vigoare ladata semnirii acestuia de cdtre ambele pd(i contractante, iar durata
[9 pana la 3 ] .X 2.2(] ]{-,}"
6.2 - Durata prezentului contract poate fi prelungita, prin act aditional, semnat de ambele parti, in conformitate
cuprevederilelegaleinvigoareladataincheierii acestuiaconformart. l65dinHotararea nr.39512016pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publ icdlacordului-cadru cu modi fi cari le si completari le ulterioare.

acestuia este de la {}3.{}$"2{}

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractuluiincepe

8.

Documentele contractului

8.1 - Docurnentele contractului sunt:
a) acte adilionale, dacb exist6;
b) caiet de sarcini

de

la data semnarii de catre ambele parti.

c) propunerea tehnico-financiard;
d) detaliu achizitie directa atribuita m'. DA
e) caiet de sarcini
9. Obligaliile principale ale prestatorului
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9.1 - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standaldele gi/sau performanleIe prezentate in propunerea
tehnic6, anexd 1a contract.
9.2 - Prestatorul va inflorma si solicita achizitorului sa fie create conditiile necesare pentru indeplinirea
sarcinilor ce revin din plezentul contract.
9.3 - Prestatorul impreuna cu achizitorul pot intocmi un grafic, care sa r"aspunda intereselor achizitorului, cu
respectarea stricta a legislatiei in vigoare.
9.4 - Prestatolul se obliga sd presteze selviciile pe perioada derularii contractului.
9.5 - Prestatorul se obliga sd despagub eascd achizitorul irnpotriva oricdror:
i) reclamatii gi ac{iuni in justitie, ce reztltd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nurle, mdrci inregistrate etc.), legate de echiparnentele, materialele, instalafiile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizi{ionate, gi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur5, aferente, cu excep{ia situa{iei in care o astfel
de incalcare rezuhd din respectarea caietului de sarcini intocrnit de c[tre achtzitor.
1

0. Obligaliile principale ale aclrizitorului

10.1 - Achizitorul este obligat sa creeze conditiile necesare pentru desfasurarea serviciilor mentenanta pentru
generatorul de curent, lespectand cu strictete prevedelile legale.
10.2 - Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate prin proces verbal in tennenul convenit in
contracl.
10.3 - Achizitorul se obliga sd plateascd plelul c[tre prestator in termenul de 60 de zile de la primirea facturii.
10,4 - Dacd achizitotul nu onoreazd facturile in termen de 74 zile de la expirarea perioadei prevdzute convenite,
fumizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor gi de a beneficia de reactualizarea surnei de plata la nivelul
corespunzdtor zilei de efectuare a pla{ii. Imediat ce achizitorul onoleazd factura, prestatorul va relua prestarea
serviciilol in cel rnai scurt timp posibil.
10.5 - In mod obligatoliu, pentru a fi decontate, facturile vor fi insotite de documente jusitificative referitoale
la executarea serviciilor.
11. Sancliuni pentru neindeplinireu culpabild a

obligaliilor

11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivS, prestatorul nu leupeqte sd-qi execute obliga{iile asumate prin
contract, atunci achizitorul are drepful de a deduce din prelul contractului, ca penalita{i, o sumd echivalentd cu
o cotd procentr-ral[ de 0.05% din preJul contractului ramas neexecutat.
ll.2 -in cazulin care achizitorul nu onoreazd facturile in tennen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazuta
la pct. 10.2, atunci acesta are obliga{ia de a pl5ti, ca penalitSli, o sumd echivalentl cu o cotd procentualS de
0.05% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pd(i, in mod culpabil gi
repetat, di dreptul pdrtiilezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-interese.
ll.4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renun{a oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
fumizorului,flrd nici o cornpensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca aceast6 anulare si nu
prejudicieze sau sd afecteze dreptul la ac{iune sau despdgubire pentru furnizor. in acest caz, fumrzorul are
dreptul de a pretinde numai plata coresptnzatoare pentlu paftea din contract indeplinit5 p6nd 1a data denunf6rii
unilaterale a contractului.

Clauze speci/ice

12. Alte resposabilitdli ale prestatorului

l2.l - (l)

Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul qi
promtitudinea cuvenite angajarnentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obligS sd supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiv[ cerute de qi pentru
contract, in masura irr care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuJia serviciilor in confornitate cu graficul de prestare
convenit. Totodatd, este rSspunzdtor atdt de siguranla tuturor operafiunilor gi rnetodelor de prestare utilizate,
cAt gi de calificarea personalului folosit pe toat[ durata contractului.
13.

Alte responsabilitdli ale achizitorului

13.1 - Achizitorul se obligd sI pund la dispozilia prestatorului orice facilitfii qi/sau informalii pe care acesta
le-a cerut in propunerea tehnicd gi pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
14. Receplie Si

verificdri

l4,l - Achizitorul are dreptul de a verifica rnodul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnicd gi din caietul de sarcini.

14.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obliga{ia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentan{ilor s6i irnputernici{i pentru acest scop.
15.

15.1 -

incepere, Jinalizare,

(1) Prestatorul

iilArzieri, sistare

are obligalia de a incepe prestarea

serviciilorin tirnpul cel mai scurt posibilde la primirea

ordinului de incepere a contractului.
(2) In cazul in care prestatorul suferd int6rzieri gi/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului p64ile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, gi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adauga la prelul contractului.
15,2 - (1) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacd este cazul, oricare faz6,a acestora prevazutdafi
terr-ninatS intr-o perioadi stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de pa(i, termen
care se calculeazd de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2)in cazul in care:
i) orice motive de int6rziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
ii) alte circumstan{e neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dec6t prin incalcarea contractului de
citre prestator,
indrepta{esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora,
atunci parfile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adilional.
15.3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respect[ graficul de prestare, acesta are
obliga{ia de a notifica acest lucru, in tirnp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate
in graficul de prestare se face cu acordul pa(ilor, prin act adilional.
15.4 - In afara cazultti in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execu{ie, orice intdrziere
in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdli prestatorului.
1
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16.1 - Pentru serviciile prestate, pla(ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarif'ele declarate in propunerea
financiarS, anexd la contract.

16.2 - Pre(ul contractului nu se actualizeazd.
17. Amendumente

17.l - Parlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanfe care lezeazd interesele comerciale
legitime ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.
18.

Forla majord

18.1 - For{a majord este constatatd de o autoritate competentd.
18.2 - Forla rnajord exonereazl pa(ile contractante de indeplinirea obligaf iilor asumate prin prezentul contract,
pe toatd perioada in care aceasta ac\ioneazd.
18.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd ?n perioada de ac{iune a for}ei majore, dar fErd a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pdrtilor pdnd la aparilia acesteia.
18.4 - Partea contractantd care invocd forla majord are obligafia de a notifica celeilalte pdr]i, imediat qi in rnod
complet, producerea acesteia qi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozifie in vederea limitdrii consecin{elor.
18.5 - Dacd forla majorl actioneazd sau se estimeazd ca va acliona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sd notifice celeilalte pa(i incetarea de drept a prezentului contract, fdrd ca vreuna din pa(i sa
poatd pretindS celeilalte daune-interese.
1

9, Incetarea co ntractul
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l9.l

- Prezentul contract inceteazd de drept: prin ajungerea la termen
19.2 - Contractul poate ?nceta gi in urmdtoarele cazuri:
- prin acordul de voin{d al pdr(ilor;
- prin rezilierea de cdtre o parte ca urrlare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzdtor a
obliga{iilorasumate prin prezentul contract, de c6tre cealaltd pafte, cu notificare prealabilSde 15 zile a pa(ii
in culp6;
- denuntare unilaterala de catre autoritatea contractanta, prin notificare prealabil[.
20. Sol ulionorea

litigiilor

20,1 - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabilS, prin tratative directe,
orice nein{elegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea contractului.
20.2 - Dac6, dupd I 5 de zile de la irrceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul gi prestatorul nu reuqesc s[
rezolve in mod amiabil o divergenfd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s[ se solu]ioneze de cdtre
instanfele judecatoreqti competente.
21. Limba care guverneozd contractul
21,1 - Lirnba care guvern eazd contractul este limba romAnS.

22, Comunicdri
22,1 -

(l)

Orice comunicare intre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie transrnisi

in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii c6t gi in momentul primirii.
22.2 - Comunic[rile intre p[r!i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia confinndrii
in scris a primirii comunicirii.
23. Legea aplicabild contractului

0,

23.1 - Contractul va

fi interpretat conforrn legilor din Rom6nia.

Pa(ile au inteles sd incheie azi 03.05.2019 prezentul contract in doui exemplare, cAte unul pentru
fiecare parte.

Achizitor,
ONAL CARAIMAN
COMPLEXUL MULT

Prestator,
S.C. MONTAJ CONSULTING S.R.L.
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Administratoro
Liviu Mihaita
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