Contract de prestare servicii,
Nr.

Art. 1. Părtile contractante
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,s-a Incheiat prezentul contract
de prestări servicii,
intre
R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Portile De Fier RA, cu sediul in
Orsova, str. Banatului, nr. 92, punct de lucru str.Centrul Civic nr.2, jud. Mehedinţi, fax 0252360511, tel. 0352-410430, e-mail parcdrobeta.rosilva.ro cod fiscal R025641582, cont nr.
R033BRDE260SV31247492600 deschis la BRD Orsova, reprezentată prin dl. Jiplea Marian
Constantin - In calitate de Director.

şi
in
sediul
cu
, inregistrată In Registrul Comerţului sub
,
contul
nr.
având
C.U.I.
la
deschis
..
telefon ............. ....
.,
reprezentată de
, e-mail .
., in calitate de prestator, pe de alta parte.
,

nr.
RO

J../..../ .....

fax.
domnul
Art. 2. Definitii

2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract- prezentul contract şi toate anexele sale:
b )achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in
prezentul contract:
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) produse — echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si once alte
bunuri cuprinse In anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are
obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului:
f) forţa majoră- reprezintă o imprejurare de origine externă, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibilă si inevitabilă, care se află in afara controlului
oricărei părţi, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, si care face
imposibilă executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau once alte
catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi calendaristica; an - 365 de zile

Art. 3. Interpretare
3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau once referire la zile reprezintă zile calendaristice
daca nu se specifică in mod diferit.

Art. 4. Obiectul si pretul contractului
4.1. - Obiectul acestui contract este intocmirea/elaborarea a 34 documentatii de
atribuire potrivit anexei 1 la prezentul contract, precum si prestarea serviciilor de
consultantă de specialitate, in scopul organizării, aplicării si definitivării procedurilor
de achizitie publică, conform prevederilor cadrului legal aplicabil.
4.2.(1) -Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor
lei fără TVA., la care
prestate, plătibil prestatorului de către achizitor. este de
Lei
se adaugă TVA 19% in valoare de
(2) Pretul unitar/achizitie este de
Lei.
adaugă TVA 19% in valoare de

lei/achizitie fără TVA, la care se

4.3. - Plătile se vor efectua pe măsura realizării activitătilor din planul de achizitii
astfel:
•
•

50% din preţul convenit pentru fiecare achizitie din planul de achizitii la
predarea si receptia documentatiei de achizitie
50% la definitivarea achizitiei pentru fiecare activitate din planul de achizitii,
respectiv după atribuirea achizitiei unui furnizor si semnarea contractului de
furnizare

4.4.(1) - Plata se va efectua In 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii
de către prestator la sediul achizitorului .
(2) in mod obligatoriu factură depusă de prestator va fi insotită de o xerocopie
a procesului verbal de receptie a serviciilor facturate.
(3) in cazul in care factura este depusă de prestator fără procesul verbal de
receptie, termenul de 30 de zile pentru achitare decurge de la data depunerii
documentului anexă la factură
Art. 5.Durata contractului
5.1.(1) -Durata prezentului contract este de 24 de luni calendaristice de la data
semnării acestuia de către ambele părti.
(2) - Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul scris al părţilor, doar din
motive objective sau in cazurile de fortă majoră.
Art. 6.Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt: oferta, caietul de sarcinii, anexa cu planul de
achizitii al proiectului, graficul de executie a serviciilor.
Art. 7. Obligatiile prestatorului

7.1. Prestatorul va presta următoarele servicii:
a) Consultanta privind calculul termenelor legale minime intre publicarea anuntului
de participare in SEAP i termenul limită de depunere a ofertelor;
b) Consultant& intocmirea si definitivarea documentatiilor de atribuire: caiet de
sarcini, strategie de contractare, fisa de date a achizitiei,DUAE, modelele de
formulare, modelele de contracte
grafice de livrare/prestare. Toate documentele
elaborate vor reflecta concret detaliile, conditiile i elementele specifice fiecărei
achizitii in parte, potrivit prevederilor din cererea de finantare
c) Elaborare anunt participare si asistentă SEAP;
d) Consultantă i elaborare răspunsuri de clarificări;
e) Consultanta i elaborarea procesului verbal de deschidere/decriptare a ofertelor
si a rapoartelor intermediare;
f) Consultanta Si redactarea raportului procedurii, a deciziei de suspendare a
procedurii de atribuire, a deciziei de anulare a procedurii de atribuire;
g) Consultanta i elaborarea comunicărilor către ofertanti privind rezultatul procedurii
de atribuire;
h) Consultanta i elaborare a motivatiilor autoritătii contractante in fata CNSC (dacă
este cazul);
i) Consultanta i publicarea anuntului de atribuire.
j) Consultantă privind intocmirea dosarului de achizitie publică.
7.2 -(1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele stabilite prin graficul de prestatii, anexa 2 la prezentul contract si in
conformitate cu obligaţiile asumate.
(2) Prestatorul are obligatia să finalizeze fiecare achiziţie, respectiv atribuirea achizitiei
unui furnizor i semnarea contractului cel mai tArziu cu 10 zile inainte de inceperea
perioadei de desfăsurare a activitătii precizată in cererea de finantare.
7.3. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele si/sau performantele
prezentate in oferta tehnică, anexă la contract, respectiv să dea dovadă de profesionalism
impartialitate.
7.4. - Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul impotriva oricăror:
Oreclamatii i actiuni in justitie, ce rezultă din incălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci inregistrate etc.). legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau in legatură
cu serviciile prestate, si.
ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de once natură, aferente, cu
exceptia situatiei in care o astfel de incălcare rezultă din respectarea caietului de
sarcini intocmit de către achizitor.
7.5.Documentatiile de atribuire, pentru fiecare achizitie in parte, se vor depune la
autoritatea contractantă cu 30 de zile inainte de inceperea procedurilor legale de achizitie,
astfel incăt să fie posibile eventuale modificări/rectificări/completări ale acestora, In vederea
receptiei
7.6.La finalizarea unei achiziţii/serviciu prestatorul va depune la sediul achizitorului un
raport de realizare a serviciilor respectiv insotit după caz de documentele corespunzătoare (
documentatii de atribuire).
7.7.Prestatorul va participa in mod obligatoriu, printr-un delegat dese
realizarea receptiei serviciilor, la data stabilită de comun acord cu achizitorul.

7.8.Să răpundă, in maxim 5 zile calendaristice, la solicitările achizitorului privind
modificarea/rectificarea/completarea documentaţillor de atribuire neconforme §i care nu pot
fi recepţionate.
7.9. Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului, la solicitarea scrisă a
acestuia, stadiul fiecărei achiziţii prin prezentarea unui raport Cu privire la activitătile
desfă§u rate.
7.10.(1) Toate documentele elaborate, aferente unei documentaţii de atribuire vor
reflecta concret detaliile, conditiile i elementele specifice fiecărei achiziţii in parte, potrivit
prevederilor din cererea de finantare.
(2) Prestatorul are obligatia de a formula prevederi contractuale care să asigure
ach izitoru I că:
a.)
prod usele/servici ile/lucrările
furnizate
respectă
caracteristicile
tehnice/functionale/calitative specificate in cererea de finantare §i proiectele elaborate,
pentru achizitia respectivă;
b.) furnizorii livrează produsele/serviciile/lucrările la termene stabilte prin grafice de lucru
astfel incât acestea să se definitiveze in termenele prevăzute in cererea de finantare
c.) poate percepe penalităti de intârziere pentru intărzierea livrării produselor/ serviciilor/
lucrărilor;
d) poate solicita despăgubiri §i daune-interese dacă furnizorii nu respectă caracteristicile
tehnice i functionale precizate în ofertele depuse sau nu execute/livrează
produsele/serviciile/lucrările in conditii calitative §i cantitative corespunzătoare sau la
termenele stabilite
e)Poate efectua receptii partiale/periodice la serviciile/lucrările furnizate, pe parcursul
efectuării acestora
f) poate rezilia unilateral contractele, fără plata de daune interese către furnizori, dacă
ace0a nu îsi execută in conditiii calitative §i cantitative corespunzătoare sau la termenele
stabilite, obligatiile contractuale asumate;
7.11. Pe perioada derulării contractului, prestatorul va lua toate măsurile pentru
eliminarea situatiilor de conflict de interese In raport cu viitorii ofertanti.
7.12.(1) in termen de 10 zile de la data semnării contractului să deschidă un cont la
dispozitia achizitorului pentru virarea garantiei de bună execuţie a cărei valoare totală va fi
lei.
de 5% din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma totală de
(2) Virarea sumei aferentă garantiei de bună executie se poate face prin reţineri
succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.
(3) Sumele din contul de garantie de bună executie pot fi revendicate de către
achizitor in cazurile prevăzute la art. 9.1.
(4) Garantia de bună executie va fi restituită prestatorului in termen de cel mult 14
zile, dacă pănă la acea dată nu s-au emis pretentii asupra ei de către achizitor.
13.(1)Să procedeze la modificarea/completarea documentatiilor de atribuire, deja predate
§i receptionate, dacă pe perioada scursă de la depunerea acestora pănă la inceperea
procedurilor de achizitie se produc modificări ale legislatiei specifice in domeniu.
(2)Punerea in accord cu noua legislatie se va efectua in maxim 10 zile calendaristice, dar
nu mai târziu de data prognozată pentru inceperea procedurilor, mentionată in graficul anexat
contractului.
Art. 8. Obligatiile achizitorului
8.1. Achizitorul va furniza prestatorului, in max.15 zile calendaristice de la data
semnării contractului, toate informatiile §i/sau documentele considerate necesare
pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor de consultanţă, respectiv: descrierea
activitătilor, din cererea de finantare, ce necesită efectuarea achizitiilor publice;
achizitiilor proiectului; proiectele elaborate aferente cererii de finantare; (c
sarcini aferent fiecărei achiziţii, programul anual al achizitiilor publice, ref
(e,
e•-• ,c3/

necesitate i, după caz documentaţiile intocmite de către proiectant Cu referire la
nevoile objective ale autorităţii contractante ce urmeaza a fi realizate prin atribuirea de
contracte de achiziţie publică etc).
8.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit in prezentul contract pentru
serviciile prestate in termenul stabilit la art.4.4. din prezentul, pe baza facturii depusă
de prestator, insoţită in mod obligatoriu de procesul verbal de recepţie.
8.3. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate in termen de max.10
zile calendaristice de la data depunerii raportului/documentelor de către prestator„ la
o data stabilită de comun acord cu prestatorul.
8.4. Să formuleze şi să inainteze prestatorului propuneri de modificare/ rectificare/
completare a documentaţiilor de atribu ire neconforme şi care nu pot fi recepţionate, în
termenul de max. 10 zile de la data depunerii acestora de către prestator.
8.5. Să solicite prestatorului un raport cu prezentarea stadiului fiecărei achiziţii şi
prezentarea activităţilor desfăşurate.
Art. 9.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligatiilor
9.1.(1) - in cazul in care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
in termenele stabilite prin graficul de livrare anexă la contract, atunci achizitorul are
dreptul de a percepe penalităţi cu o sumă echivalentă cu 0.02% /zi de intărziere din
preţul achiziţiei/serviciului, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice.
(2)După expirarea termenului de 30 de zile se consideră că prestatorul refuză
efectuarea serviciilor i achizitorul poate rezilia unilateral contractul, fără plata de alte
daune interese către prestator.
9.2. - in cazul in care achizitorul nu onorează facturile in termenul menţionat la art.
4.4. din prezentul, atunci prestatorul poate percepe ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu 0,02% /zi de intărziere din plata neefectuată.
9.3. - Achizitorul îi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul printr-o
notificare scrisa adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă
dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze
dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinită pănă la data denunţării unilaterale a contractului.
Art. 10. Forta majoră
10.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
10.2. - Forta majoră exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada in care aceasta acţionează.
10.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acţiune a forte'
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau părţilor p'ănă la apariţia
acesteia.
10.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica in
scris cealaltă parte in maxim 5 zile de la producerea acesteia şi să ia once măsuri
care Ti stau la dispoziţie in vederea limitării consecinţelor.
10.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica in
scris celeilalte părţi incetarea cauzei acesteia in maximum 10 zile de la Incetare.
10.6. - Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice in scris celeilalte părţi
incetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părti să poată pretinde
celeilalte daune-interese.

Art. 11. Alte clauze

00.0a-Ro

11.1.Achizitorul poate furniza informaţii Si documente prestatorului p (AO

de executie a contractului pe măsură ce prestatorul le solicită i achizitorul le are la
dispozitie pentru a fi prezentate
11.2. Pentru situatiile In care apar modalităti diferite de solutionare Intre prestator
angajatii compartimentului de achizitii publice al achizitorului, se va prezenta o
justificare scrisă pentru fiecare decizie, care va fi atasată dosarului de achizitie publică.
11.3.(1) 0 documentatie de achizitie, depusă de prestator i neconformă, poate fi
rectificată/modificată/completată de acesta de maxim 2 on, In termen de 5 zile de la
fiecare solicitare a achizitorului.
(2) Dacă o documentatie este neconformă si nu poate fi receptionată nici după
2 rectificări/modificări/completări, se consider că prestatorul dă dovadă de dezinteres
si neprofesionalism si contractual poate fi reziliat unilateral de către achizitor, fără plata
de daune-interese.
11.4.Contractul poate fi reziliat cu acordul scris al părtilor In once moment al
derulării acestuia, In următoarele situatii:
a) dacă părtile convin In acest sens
b) dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părti Incetarea de
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părti să poată pretinde celeilalte dauneinterese.
11.5.(1)Contractul poate fi reziliat unilateral de către prestator In următoarele
a) Achizitorul refuză nejustificat efectuarea receptiei lucrărilor mentionate In
raportul depus , mai mult de 30 de zile fată de termenul stabilit la art.8.3 din
prezentul contract.
b) Achizitorul nu achită serviciile prestate, receptionate si facturate în max.60
de zile calendaristice de la termenul stabilit la art.4.4. din prezentul contract.
(2) Rezilierea este operabilă In termen de 10 zile calendaristice de la data
notificării scrise a achizitorului.
(3) Dacă diferendul este rezolvat In termenul precizat la alin(2), prestatorul
poate renunta la rezilierea contractului.
(4) In cazul rezilierii potrivit motivatiilor de la lit.a i lit.b, achizitorul are
obligatia achitării tuturor sumelor datorate, pentru servicii receptionate si facturate,
In termen de maxim 30 de zile.
11.6.(1) Contractul poate fi reziliat unilateral de către achizitor, In următoarele
situatii:
a) Dacă prestatorul Intirzie prestarea serviciilor sau depunerea documentelor
mai mult de 30 de zile de la data stabilită prin graficul de executie;
b) Dacă prestatorul depune documentatii neconforme pentru a fi receptionate
Si acestea nu sunt rectificate corespunzător potrivit solicitărilor achizitorului la
termenele stabilite la art.11.3 din prezentul.
c) Dacă prestatorul Incalcă In prevederile contractuale i refuză să
colaboreze.
d) Dacă prestatorul dă faliment
(2) Rezilierea este operabilă In termen de 10 zile calendaristice de la data
notificării scrise a prestatorului.
(3) In cazul rezilierii pentru motivele specificate la lit.a. b, c i d, achizitorul
poate reline din sumele datorate prestatorului eventuale penalităti calcu .stet cpalit
art.9.1.
.,
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Art. 12. Solutionarea litigiilor
12.1.(1).-Litigiile de once fel, decurgând din executarea contractului se vor rezolva,
pe cât posibil pe cale amiabilă.
(2) -Un diferend/litigiu se consideră rezolvat pe cale amiabilă dacă părtile
convin in scris la o solutie acceptată de comun accord, In maxim 10 zile calendaristice
de la data aparitiei litigiului/diferendului.
12.2.Litigiile nerezolvate pe cale amiabilă vor fi depuse spre solutionare
instantelor judecătore0.
Art. 13. Limba care guvemează con tractul
13.1.-Limba care guvernează contractul este limba română.
Art. 14. Comunicări
14.1.(1) Once comunicare Intre părti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract trebuie să fie transmisă in scris la adresele părtilor mentionate In prezentul
contract
(2) Once document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii, c'ăt
In momentul prim irii.
14.2. - Comunicările Intre părti se pot face §i prin telefon„ fax sau e-mail cu
conditia confirmării In scris a primirii comunicării.
Art.15. Legea aplicabilă contractului
15.1-Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părtile au inteles să Incheie prezentul contract In 2 (două) exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte contractantă.
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