
JUDETUL ALBA
PRIMARIA ORASULUI ABRUD
COMPARTIMENT JURIDIC
Piata E 8780265

NR.63

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr.6375/20.01.2020

Preambul
in temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziliile publice gi Hotrririi nr.. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizifie
publicd, s-a incheiat prezentul contract de prestdri servicii, \
intre

fiscald 4905592,
fax 0258780265,

si

S'C' EMBO PROIECT S.R.L. cu sediul in comuna Ciugud, loc. Drambar, jud. Alba, Rom6nia, telefon
0744857214, numdr de inmatriculare J1l133 412018, cod fiscal 402g5691, Cont
RO31TREZ0025069XXX009I27,deschis la TREZORERIA MLTNICIPIULUI ALBA IULIA, rcprezentat
prin COZI BOGDAN , avdnd funcfia de administrator, in calitate de prestator, pe de altd, parte.

2. Definifii
2.1 -inprezentul contract ulmdtorii termeni vor fi interpretafi astfel:
contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.
achizitor si prestator - pd4ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract
prelulcontractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
,,penalitate contractuald" - despdgubirea stabilitd in contract ca fiind pldtibila de cdtre una din p6rfile

contractante cdtre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespun zdtoare sau cu intdrzierc a
obligaliilor din contract;
servicii - activitdti a cdror prestare fac obiect al prezentului contract;
forla maiord - un eveniment mai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea
gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revoluJii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat for[6 major6 un eveniment
asemenea celor de mai sus cate, frrd, a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaliilor uneia din pdrfi;
j. zi - zi calendaristicd,; an - 365 de zile.

3. Interpretare
lr ?J.l ln prezentul contract, cu exceplia u cuvintele la

de context.

s0 Et PRO I ECT

forma de plural gi vice versa, acol



3.2 Termenul,,z.,,sau,,zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in

mod diferit

4. Obiectul contractului

/D ^-. a\ /D^,, /)\
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5. Preful contractului
5.1- preJul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, este de 8400

lei, ftrd TVA, confor"in ofertei financiare anexate prezentului contract.

5.2- prelul convenit va fi achitat prestatorului in transe. valoarea unei transe va fi proportionala cu

valoarea estimata a achizitieiserviciului/lucrarii/produselor, raportata la valoarea totala estimata( conform

planului de achizitii) a acestora. plata se face in termen de 30 zile de la dara facturii emise qi comunicate

de prestator pentru fiecare etapa,aferenta procedurii de atribuire. Fae(ura va fi emisa dupa semnarea frrd

obiecliuni de reprezent antul achizitorului a procesului verbal de receplie al etapei pentru care s-a emis

factura.

6. Durata contractului
6.1 - Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti '

6.2- Duratacontractului este de 18 luni si poate fi prelungita in cazul in care perioada de implementate a

proiectului va fi prelungita.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini
- Ofertafinanciard,

8. Caracterul confidenfial al contractului

8.1. Prezentul contract nu are caractet confidential'

9. Obligafiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligd s6 presteze servicii privind Org

ribuieladezvoltarealanivelnafional,regionalgilocal'
luziunea social[ prin imbunitdfirea

accesului la culturale gi de rec serviciile institulionale la serviciile

prestate de tivul specifrc g.r iciilor de slnitate, comunitare qi a

celor de niv cial pentru zonele izolate " Operaliunea A - AMBULATORII', aprobat

prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltirii regionale ;i administra{iei publice

nr.4501/11.04.2018 cu completlrile;i modificlrile ulterioare, care constau in:

-Va colabora cu echipa achizitorului;

-Va intocmi documentatiile/asigura asistenta in intocmirea documentatiilor, de atribuire a contractelor din

c'adrul proiectului in numele achizitorului raspun a indeplinind ate

atributiile ce decurg din "Ghidului Solicitantului de accesars tru
anitare gi soc de

qi sociale care contribuie
ceea ce Privegte starea de

erviciile sociale, culturale qi

e prestate de comunitati", Obiectilul specific 8'1



"Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, co
zonele sarace si izolate ,,, Operafiunea A _ A
specific apelurilor de proiecte nr. p.O.R./201
P.O.R./201 7 l8l8.Il8.1.NIIITI - cod apel pON26
2020" si cerintele de implementare AM/OI

- Asigurarea asistenJei in intocmirea documentaliilor specifice pentru achizi[iile ce vor fi derulate in cadrulproiectului; 
r- Asistentd in elaborarea .documentatiei de atribuire pentru toate contractele ce urmeazd sd fie atribuite pe

parcursul implementdrii proiectului (pentru contractele care vor fi atribuite ulterior incheierii acestui contract de
consulta ntd);

- Asigurarea asistentei pe parcursul deruldrii proceduriide atribuire, inclusiv asistenli la redactarea rdspunsurilor la
clarificdrile solicitate de ofertanJi, in colaborare cu reprezentanliiAutoritdlii Contractante;

' Verificarea respectdrii cerinlelor de elaborare, derulare 5i contractare a achizi[iilor conform procedurilor
Autoritdtii de Management pentru PoR 5i a organismului Intermediar, gi a reglementdrilor legislaliei nalionale
privind achizitiile publice;

Pregdtirea dosarelor de achizifie publicd care trebuie notificate/transrhise cdtre AM gi ol, in conformitate cu
cerinfele impuse de acestea;

Informarea Autoritdlii Contractante asupra eventualelor modificdri legislative ce privesc achizifiile efectuate, gi
corelarea documenta!iilor ce trebuie intocmite conform acestor modificdri;
Urmdrirea contractelor deja incheiate;

Asigurarea asistenteipe parcursulderuldriicontractelor (financiarS, juridicd, tehnicd)la solicitarea beneficiarului.
9"2' in cazulincare se impune modificarea documentelor, intocmite de prestator, prestatorul o va intocmi
in termen de maxim 3 zile de la solicitarea scrisd a achizitorului, fbrd a pretinde alte cheltuieli
suplimentare de la achizitor.
9.3' - Prestatorul se obligl sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
reclama{ii 9i acJiuni in justi}ie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala{iile sau utilajele folosite
pentru sau in legaturd cu serviciile achizifiohate, gi daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice
natur6, aferente, cu exceptia situaliei in care o astfel de incalcare rezultd. din respectarea documentelor
intocmite sau puse la dispozitie de cdtre achizitor.
9'4' Prestatorul se obligd sdrealizeze prestarea serviciilor prevdzute la art.9.1.in conformitate cu
de prestare stabilit impreund cu achizitorul incepdnd cu data semnarii contractului.

graficul

9'5' Dacd prestatorul nu igi onoreazd obligaliile asumate in prezentul contract in termen d,e 7 zile de la
expirarea perioadei prevdzute convenite, devin aplicabile prevederile art. 1 1.1.
9'6' Perioadele de timp necesare aproblrii documentaliei de cdtre achizitor nu se considerd termene in
cadrul contractului.

9'7 . obligatea prezentarii prestatorului la vizitele de monit oizare a ofiterului de monitorizare, respectiv a
AM-POR in termen de 24 de ore de la data solicitarii autoritatii contractante.

10. Obligafiile principale ale achizitorului
10.1 . - Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate in termen de 3 zile.
I0 .2. - Achizitorul se obligd sd pldteascd preful cdtre prestator in termenii conven iti la art. 5 .2
10'3.- Dacd, achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 7 zile de la expirarea perioadei prevdzute
convenite, devin aplicabile prevederile art. 11.2.

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea cu fiilor
11.1. - In cazul in care. din vina sa I nu reugegte
asumate, in termen de 7 zile

if&ft&[

Ars

i Achizitorul



penalitdli, o suma echivalentd cu 0,01 o/o din preJul contractului pentru fiecare zi de intdrziere, pand la

indeplinirea efectivd a obligaJiilor.

11.2. -in cazul in care Achizitorul nu igi onoreazdfacturile in termen de 15 zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci acestuia ii revine obligaJia de a pldti, ca penalitdli, o sumd echivalenta cu 0,01 vo din

platd neefe crtat1pentru fiecare zi de intdrziere suplim entard, p|ndlaindeplinirea efectivd a obligaliilor'

11.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrfi, in mod

culpabil, dd dreptul de a pretinde plata de daune-interese in copdiliile prevederilor art' 1535-1536 din

Legea m.2g71200g privind codul civil republicat, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

11.4. -Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunJa uniiateral contractul, printr-o notificare scrisd adresatd

f..rtuto*tui, fbr6 nici o compensaJie, dacd acesta din urmd di faliment, cu condilia ca aceastd denuntare

s5 nu preju dicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru prestator'

I 1.5. - in toate cazuiile,prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata crespunzdtoare pentru partea din

contract indepl.initd pdnd la data denuntdrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garan[ia de bunl execu{ie a contractului \
12.1. prestatorul se obligd sd constituie garan\iade bunS execulie a contractului in cuantum de 420lei,

reprezentand 5% din valoarea contractului de servicii, fara TVA, pentru toata perioada de derulare a

contractului
GaranJia de bund execuJie se poate constitui astfel:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institulie de credit din Romdnia

sau din alt stat sau de o societate de asigurdri, in condiliile legii, gi devine anexd la contract' Instrumentul

de garantare va fi prezentat de executant in termen de maxim 5 zile lucratoate de la semnalea

contractului. Garanlia trebuie sd fie irevocabild. Instrumentul de garantare trebuie sd prevadd cd plata

garanJiei se va executa necondiJionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declara\iei

acestuia cu privire la culpa persoanei garantate'

b) rejineri succesive din facturile introduse la platd, depunerea acestot sume fbcandu-se de cdtre achizilor

intr-un cont de disponibil distinct deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul

organului fiscal competent in administrarea acestuia, cont care sd fie purtdtor de dobandd in favoarea

contractantului gi care se'va comunica achizitodui de cdtre contractant in termen de 10 zile de la

perfectarea contractului. Suma initiald care se depune de cdtre contractant in contul astfel deschis nu

trebuie s6 fie mai micd de 0,5%o dinpreJul contractului,fara TVA.

r2.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bund execulie, in limita prejudiciului

creat, dacd prestatorul nu igi executd, executd cu int6iziere sau executd necorespunzdtor obligatiile

asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii urlei pretenJii asupra garanliei de bund execu{ie,

achizitorul are obligaJia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodatd obligatiile care nu au

fost respectate.

12.3. Achizitorul se obliga sd restituie garanfia de bund execulie in termen de 14 zile de la data

indeplinirii de cdtre prestator a obligaliilor asumate prin contractul de achizi\ie public6, dacd nu a ridicat

pAnd la acea datdpretenfii asupra ei.
I

I

13. Alte resposabilitlfi ale prestatorului

13.1. - (1) prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul 9i

promtitudinea cuvenite angaj amentului asumat'

(2) prestatorul se obligd s5 suprave gheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,

materialele, instalaJiile, echipamentele 9i orice alte asemenea, fie de natura provizorie' fie definitivd

cerute.de gi,peltru contract, in masura in care necesitatea.asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau

se poate deduce in mod rezonabil din contract"



(3) Prestatorul se obligd sd nu se angajeze in nici o activitate sau afacere aflatd
interesele Achizitorului;
I3.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu(ia serviciilor in conformitate
prestare convenit. TotodatS, este rdspunzdtor a$i de siguranJa tuturor operaJiunilor gi

prestare utilizate, c6t gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

in conflict cu

cu graficul de

metodelor de

14. Alte responsabintnfi ale achizitorului t
14.1. - Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitSli gi/sau informaJii pe care
acesta le-a cerut gi pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.
14.2. Achizitorul se obligd sd colaboreze cu Prestatorul pe toatd durata deruldrii prezentului Contract.
I4.3. Achizitorul se obligd sd nu stdnjeneascd sau s5 impiedice, in orice fel, prestarea serviciilor de cdtre
Prestator, personal sai.r prin alfi mandatari ai sdi.

14.4. Achizitorul rdspunde pentru deciziile sale luate cu nerespectarea documentelor qi informafiilor puse
la dispozilie de Prestator.

15. Recepfie gi verificlri \
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu cerinfele achizitorului.
15.2. - Prestatorul va transmite Achizitorului documentele:

a) procesul verbal de predare-primire a documentelor,
b) alte documente, dupd caz.

15.3. - Certificarea de cdtre Achizitor a faptului cd serviciile au fost prestate parfial sau total se face dupd
recepJie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de
Prestator.

I5.4. - Prestarea serviciilor se consideri incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor referitoare la recepfia serviciilor.

16. Incepere, finalizare, intirzieri, sistare
16.1. - (1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) in cazul in care prestatorul suferd intdrzieri gi/sau suportd costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului pdrfile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, qi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacl este caztI, care se vor adaugd laprelul contractului.
16.2. - (1) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacS este cazul, oricare fazd, a acestora prevazutd. a

fi terminatd intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare, trebuie frnalizate in termenul convenit de pdrJi,

termen care se calculeazd,de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2) in cazulin care'.

orice motive de int6rziere, ce nu se datoreazd" prestatorului, sau

alte circumstanle neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dec6t prin incalcarea contractului de cltre
prestator,

indreptdlesc 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.
16:3. - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are

obliga{ia de a notifica acest lucru, in timp uti izitorului. Modifi care a dateil perioadelor de prestare

asumate in graficul de prestare se face cu prin act adifional.
16.4. - In afara cazului in care achizito o prelungire a prlce
intirrzierc in indeplinirea contractului i de a apela la p



17. Ajustarea pre{ului contractului
17.I. - Pentru serviciile prestate, plata

financiard anex[ la contract.

17.2. - Prelul contractului este ferm si

consecinfelor.

21.5. - Daci forfa majori ac\ioneazd sau se estimeazd ca va

parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parfi incetarea

vreuna din parfi sd poatd pretindd celeilalte daune-interese'

datorata de achizitor prestatoruluieste cea declarata in propunerea

nu se ajusteaza.

18. Amendamente

lg.1 - parfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii ,contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional

19. Subcontractan{i
19.1. - prestatorul are obligaJia, in cazulin care parfi din contract le subcontracteazd, de a incheia

contracte cu subcontractanfii desemnaJi, in aceleagi condiJii in care el a semnat contractul cu achizitorul'

rg.2. -(1) prestatorul este pe deplin rdspunzator faJd de achizitor de modul in care indeplineqte contractul.

-(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fa\d, de prestator de modul in care i9i indeplineqte

partea sa din contract.

- (3) prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese qubcontractanJilor dacd aceqtia nu iqi

indeplinesc partea lor din contract.

19.3. - prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu gi-a indeplinit partea sa din

contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preJul contractului gi va fi notificatd achizitorului'

20. Cesiunea

20.L - Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau

f-ard sd obtin6, in prealabil, acordul scris al achizitorului'

parfial obligaliile sale asumate prin contract,

20.2. Este permisd doar cesiunea creanlelor nlscute din contract,

p64i1or contractante, astfel cum au fost stipulate 9i asumate inilial.
obligaliile niscute rdmdnAnd in sarcina

21. For{a majori
21.1. - Forfa major[ este constatatd de o autoritate competenta.

2I.2. - Forfa majord exonereaz6 par\ile contractante de indeplinirea obliga]iilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada'in care aceasta ac\ioneazd'.

21.3. - tndeplinirea contractului va fi suspendatdin perioada de acliune a fo(ei majore, dar frrd' a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pdnd la aparilia acesteia.

21.4. -partea contractant6 care invocd forfa majord are obligalia de a notifica celeilalte p6(i, imediat 9i in

mod complet, producerea acqsteia gi sd ia orice misuri care ii stau la dispozitie in vederea limitirii

acliona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare

de plin drept a prezentului contract, ftrd' ca

22. Solufionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru

directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei

t:

arezolva pe cale amiabild, prin tratative

in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea

contractului.
'22.2. - Dacd, dup6 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul 9i prestatorul nu reuqesc

s6 rezolve in mod amiabil o divergen{d contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se soluJioneze de

c6tre instanlele judecatoregti competente.

23. Limba care guverneazil contractul

23.1. - Limba care guverneazd contractul este limba rom6nd'



24. NotificdrilComuniciri
24'l' in interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre pdrli vafi consideratd valabil
indeplinitd dacd'va fi transmisd celeilalte pdrlila adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin
serviciul pogtal, prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire.
Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momenul transmiterii, c6t qi in momentul primirii. in
cazulin care comunicarea/notificarea va fi sub formd de fax I fnail comunicarea se considerd primit6 de
destinatar in prima zi'lucrdtoare a celei in care a fost expediatd, doar daca a fost confirmat6 in scris qi
inregistratd

Comunicdrile/notificdrile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din pdrfi dacd nu sunt
consemnate prin una din modalitdfile mai sus prevdzute.

25. Legea aplicabiti contractului
25.1. - contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

26. Protectia datelor cu caracter personal. \
26'l' Partile vor respecta Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecJia persoanelor fizice in
ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter p.rconu1 gi privind libera circulalie a acestor date gi de
abrogare a Directiveig5l46lcB (Regulamentul general privind protecfia datelor).

Pdrfile au inteles
parte.

sd incheie a2i20.01.2020 prezentul contract in doud exemplare, cdte unul pentru fiecare
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