
1

Contract de servicii
nr.36/17.03.2014

l.PREAMBUL

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de
furnizare de servicii, intre:

PRIMARIA comunei SOFRONEA, cu sediul in SOFRONEA, nr.188, tel:
0257/416100, 0722/594951cod fiscal 3519593, reprezentata legal de catre domnul Babau loan,
avand functia de primar, in calitate de achizitor, pe de 0 parte

si
S.c. ATELIER A SRL, cu sediul in Arad, str. Mihai Eminescu nr.61, tel:

0744639833; 0257/228866; fax:0257/280915, inmatriculata in Registrul Comertului Arad la
nr.J02/221211991, avand cod fiscal: 1696726, cod IBAN: R067TREZ0215069XXX007980,
deschis la Trezoreria Arad, reprezentata legal de catre domnul arh.Alexandru Nagy -Vizitiu,
avand functia de director, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. DEFINITII
2.1.In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integral a si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse
in anexalanexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a Ie furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)
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3. INTERPRET ARE
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma

singular vor include forma de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI
4.1.Prestatorul se obliga sa execute un studiu geotehnic pentru :

"Imbunatatirea retelei de strazi din comuna Sofronea, judetul Arad."
in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2.Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile prestate.

5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1.Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre

achizitor, conform graficului de plati, este de 3300 lei.

*Mentionam ca S.C.ATELIER A SRL ARAD nu este platitoare de TVA.

6. DURA TA CONTRACTULUI
6.1. Durata prezentului contract este de 30 zile
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 17.04.2014

7. EXECUT AREA CONTRACTULUI
7.1. Executarea contractului incepe la data de 17.03.2014

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1.Documentele contractului sunt: oferta flnanciara

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI
9.1.Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele

prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2.Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare

prezentat in propunerea tehnica.
9.3.Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu produsele achizitionate, si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care 0 astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.
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10. OBLIGA TIlLE PRINCIP ALE ALE ACHIZITORULUI
10.1.Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate in

tennenul convenit.
10.2.Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in tennenul convenit de la

emiterea facturii de catre acesta.
10.3.Daca achizitorul nu onoreaza facturile in tennen de 14 zile de la expirarea

perioadei prevazute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a
beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii.
Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in eel mai
scurt timp posibil.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINlREA CULPABILA A OBLIGATIILOR
11.1.In cazul in care, din vina sa exc1usiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa

obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1 % lzi din pretul contractului pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

1l.2.In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in tennen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma
echivalenta cu 0,1% lzi din plata neefectuata parra la indeplinirea efectiva a obligatiei.

1l.3.Nerespectarea obligatiilor asurnate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si
de a pretinde plata de daune-interese.

ll.4.Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa adresata furnizorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptulla actiune sau despagubire
pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde nurnai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

12. ALTE RESPOSABILITATI ALE PRESTATORULUI
12.1.Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu

profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa telmica.

12.2.Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie,
fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

12.3.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.

13. ALTE RESPONSABILITATI ALE ACmZITORULUI
13.1.Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau

infonnatii pe care acesta le-a cerut in propunerea telmica si pe care le consi era - ecesare
indeplinirii contractului. / ~ ...•
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14. RECEPTIE SI VERIFICARI
14.1.Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
14.2.Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, pre statorul ui, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.

15. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE
15.1.Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul eel mai scurt

posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
15.2.In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare,

datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
15.3. prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.

15.4.Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

15.5. In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circum stante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea

contractului de catre prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor
sernna un act aditional.

15.6.Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act
aditional.

15.7.In afara cazului in care achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.

16. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
16.1.Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele

decIarate in oferta fmanciara, anexa la contract.
16.2.Primana comunei SOFRONEA nu accepta ajustarea pretului contractului.

17. AMENDAMENTE
17.1.Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai ill cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.

18. CESIUNEA
18.1.Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate

prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris aI achizitorului. 0 ~A~
18.2.Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate Il~lYmdgaranti sau

orice aite obligatii asumate prin contract. i p IMARIA ~

"'1t S<1.
, ,
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19. FORTA MAJORA
19.1.Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
19.2.Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate

prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
19.3.Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,

dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
19.4.Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte

parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

19.5.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
20.1.Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale

arniabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul
sau in legatura cu indeplinirea contractului.

20.2.Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractual a, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a
Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

21. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
21.1.Limba care guvemeaza contractu! este limba romana.

22. COMUNICARI
22.1.0rice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sa fie transmisa in scris.
22.2.0rice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in

momentul primirii.
22.3.Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail

cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 17.03.2014 prezentul contract in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor Prestator

Primaria SOFRONEA
BABAUIOAN


