
PRIMARIA ORASULUI ABRUD
COMPARTIMENT JURIDIC
Piata Eroilor, Nr. l, Tel.025 87805 I 9; fax :025 8780265 .

e-mail orimariaabrud@vahoo,com
NR 6373/20.01 2020

CONTRACT DE PRESTARI SERVICil
nr. 6373t20.01.2020

Preambul
in temeiul Legii nr.9812016 privind achizi{iile

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

contractelor de achizifie publicd, a Procesului verbal
prezentul contract de prestdri servicii,

intre

\
publice gi Hotdririi nr.39512016 pentru
prevederilor referitoare la atribuirea
final nr. 6291115.01.2020. s-a incheiat

UNITATEA ADMINISTRATMERITORIALA ORA$ ABRUD, cod de identificare fiscalI
4905592, cu sediul in orag Abrud, str. Pibla Eroilor, nr. l, judeful Alba, Romdnia, telefon
02581780519, fax: 0258780265. pogtd electronicd: primariaabrud@yahoo.com,
cont............ ..., deschis 1a................ ....... reprezentatl legal prin
domnul Nicolae SIMINA, Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte
Si

S.C. MUSARDU ROA DESIGN SRL, cu sediul in Aleea Brazilor,ff.3A, parter, loc. Uricani,
jud. Hunedoara, Romdnia, telefon 0720918836, numdr de inmatriculare J2019I712019, cod
fiscal 41156717, Cod IBAN: RO22BACX0000001849173001, deschis la UniCredit Bank,
reprezentat prin Valentina Martinov, avdnd funclia de administrator, in calitate de prestator,
pe de altd parte.

2. Defini(ii
2.1 -inprezentul contract urmf,torii termeni vor fi interpretali astfel:
contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.

achizitor Si prestator - p6\ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract
prelulcontractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor,inbaza contractului, pentru

indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;

,,penalitate contractuald" - despdgubirea stabilitd in contract ca fiind plStibilS de cdtre una

din pdrfile contractante cdtre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, indeplinire
necorespunzdtoare sau cu intdrziere a obliga{iilor din contract;
servicii - activitdli a cdror prestare fac obiect al prezentului contract;

forla majord - un eveniment mai presus I pdrfilor, care nu se datoreaza gregelii

ffi,%
I incheierii contractului gi



imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea

evenimente: rdzboaie,revolufii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale' restriclii

apdrute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativa'

Nu este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care' |ild a crea o

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarel obligaliilor uneia din pdrfi;

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor

inelude forma de plural gi 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.

4. Obiectul contractului
4.1 - in implementarea proiectului : ,rReabilitare, modernizare qi extindere ambulatoriu

cu inglobare clidire i8 1p.opu.i pentru schimb de destina{ie din magzne-in.ambulatoriu) qi

u-"ri4ur" incinti"l", pri Viogtamului Operafional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 -

6;;;;;;-#;#"rii saniiare gi sociale;' prestatorul se obligi si presteze Servicii de

consultan{d implementarea proiect, cod

(Rev.2).

5. Preful contractului
5.1- prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cdtre achizitor,

este de 38000 lei, fbrd TVA, conform ofertei financiare anexate prezentului contract.

5.2- prelul convenit va fi achitat prestatorului in transe. Valoarea unei transe va fi

proportionala cu valoarea rambursarii aferente transei respective raportata la valoarea totala

de rambursare. plata se face intermen de 30 zile deladata facturii emise gi comunicate de

prestator pentru fiecare etapa, aferenta procedurii de atribuire. Factura va fi emisa dupa

semnarea fbr6 obiecfiuni de reprezentantul 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- Durata contractului este de 18 luni si poate fi prelungita in cazul in care perioada de

implementare 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 catacter confidential'

9. Obligatiile principale ale prestatorului



9-l- Prestatorul se obligi s[ presteze servicii de consultanfd in implementarea proiectului

'rReabilitare, 
modernizare ,si extindere ambulatoriun cu inglobare clldire C8 (propusi pentru

schimb de destinafie din magazie in ambulatoriu) qi amenajare incintr"l",, pliin 
-programului

Operafional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare gi
sociale",Prioritatea de investi{ii 8.1 - Investilii in infrastructurilo sanitare gi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel. nafional, regional qi local, reducdnd inegalitaflle in ceea ce privegte starea de

:,'Jiy :'ff illilH['x';, ;J*f,ff :
rviciilor de sdnitdte, cornunit*" gi a celor de nivei

secundar, in special pentru zonele sirace gi izolate " Opera{iunea A - AMBULATORIf", aprobat
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltlrii regionale qi administra{iei publice
nr.4501/11.04.2018 cu completirile gi modificlrile ulterioare, care constau in:
Actualizdrile grafrcului de implementare - activitalile previzionate;
Actualizdr ll e bug etului ;

Actualizdrile planului de achizifii;
Actualizdrile graficului de rambursdri; \
Modific[rile contractului de finan]are nerambursabild - acte adilionale, notificdri;
Monitorizarea execuliei contractelor proiectului - verifi carea cantitatilor de produse,
si lucrari (articole de devize) receptionate, prin comparare cu cantitatile de produse,
si lucrari (articole de devize) ofertate;
Monitorizarea pldfilor in contractele proiectului;
Raportarea progresului proiectului;
Sprijin si asistenta la solicitarea prefinanldrilor;
Sprijin si asistenta larcalizarea cererilor de platd;
Sprijin si asistenta larealizarea cererilor de rambursare;
Gestionarea informafiilor din aplicafia MySMIS ;

Sprijin in intrelinerea relaliei AM / OI;
Emiterea punctelor de vedere specifice - opinia consultantului;
Sprijin si asistenta la prBg6tirea inchiderii proiectului;
9.2. in cazul in care 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 obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
- reclama{ii gi actiuni ?n justiJie, ce rczultd, din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu serviciile achiziJionate, gi

daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepJia situaliei in care
o astfel de incalcare rczultd din respectarea documentelor intocmite sau puse la dispozitie de
cdtre achizitor.

9.4. Prestatorul se obligd sd.realizeze prestarea serviciilor prevdzute laart.9.1.in conformitate
cu graficul de prestare stabilit impreun6 cu achizitorul incepdnd cu data semnarii
contractului.

9.5. Daca prestatorul nu igi onoreazd" obligaliile asumate in prezentul contract
zrle de la expirarea perioadei prevdzute convenite, devin aplicabile prevederile
9.6. Perioadele de timp necesare aprobdrii docume

servlcll
servicii

foua4

(0 nue!

termene in cadrul contractului.
cdtre achizi



9.7. Obligareaprezentarii prestatorului la vizitele de monitorizare 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 recepfioneze serviciile prestate in termen de 3 zile.

10.2. -Achizitorul se obligd sd pldteascd prelul cdtre prestator in termenii convenirilaart.5.2

10.3. - Dacdachizitorul nu onorcazd facturile in termen de7 zile de la expirarea perioadei

prevdzute convenite, devin aplicabile prevederile att. I1.2.

11. Sanc{iuni pentru neindeplinirea culpabild a obliga{iilor

11.1. - in cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reugegte sa-gi indeplineascd

obligaJiile asumate, in termen de 7 zile de la termenul stabilit, atunci Achizitorul are dreptul

de a pretinde, ca penalitSli, o sumd echivalentd cu 0,01 % din.preful contractului pentru

fiecare zi de \ntdrziere, pdnd la indeplinirea efectiva a obligafiilor. '
1I.2. -in cazri in care Achizitorul nu igi onoreazd facturile in termen de 15 zile de la

expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligaJia de a p15ti, ca penalitdli, o

sumd echiv2rlenta cu 0,01 %o din platd neefectuatd pentru fiecare zi de intdrziere suplimentard'

plnd laindeplinirea 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 condiliile prevederilor art.

1535-1536 din Legea nr.28712009 privind Codul Civil republicat, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare.

11.4. - Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare

scrisd adresatd prestatorului, ftrd nici o compensafie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu

condiJia ca aceastd denuntare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acJiune sau

despdgubire pentru prestator.

11.5. - in toate cazurile;prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata crespunzdtoare

pentru partea din contract indeplinitdplndla datadenunfdrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garan{ia de bunl execu{ie a contractului
12.1. Prestatorul se obligd sd constituie garan{ia de bund execu}ie a contractului in cuantum de

1900 lei, reprezentan d 5% din valoarea contractului de servicii, fara TVA, pentru toata

perioada de derulare a contractului

GaranJia de bund execufie se poate constitui astfel:

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

Romdnia sau din alt stat sau de o societate de asigurdri, in condiliile legii, qi devine anexd la

contract. Instrumentul de garantarevafrprezentat de executant in termen de maxim 5 zile

lucratoare de la semnarea contractului. Garanlia trebuie sd fie irevocabilS. Instrumentul de

garantare trebuie sd prevadb cd plata garanliei se va executa necondilionat, tespectiv la prima

'cerere a Achizitorului, pe baza declara{iei acestuia cu privire la culpa persoanei gatantate,

12.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanJiei de bund execuJie, in limita

prejudiciului creat, dacd prestatorul nu igi execut6, executd cu int6rziere sau executd

necorespunzdtor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenJii



asupra garanliei de bund execulie, achizitorul are obligaJia de a notifica acest lucru

prestatorului, precizdnd totodatd obligafiile care nu au fost respectate.

I2.3. Achizitorul se obligd sd restituie garan\ia de bund execulie in termen de 14 zile dela
data indeplinirii de cdtre prestator a obligaliilor asumate pri4 contractul de achizilie public6,

dacd nu a ridicat pdnd la acea datd pretenlii asupra ei.

13. Alte resposabilitdfi ale prestatorului
13.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevdzute in contract cu

profesionalismul"gi promtitudinea cuvenite angaj amentului asumat.

(2) Prestatorul se obliga sd supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele

umane, materialele, instalaJiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natura provizorie,

fie def,rnitivd cerute de gi pentru 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 u.iirritut. sau afacere aflatd in
conflict cu interesele Achizitorului;
13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in conformitate cu

graficul de prestare convenit. Totodatd, este rispunzdtor atdt de siguranJa tuturor operaliunilor

gi metodelor de prestare utilizate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe toatb durata

contractului.

14. Alte responsabilitnfi ale achizitorului
14.L - Achizitorul se obliga sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitafi gi/sau informaJii

pe care acesta le-a cerut gi pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

I4.2. Achizitorul se obligd sd colaboreze cu Prestatorul pe toat[ durata derulSrii prezentului

Contract.

14.3. Achizitorul se obligd sd nu stdnjeneascd sau sa impiedice, in orice fel, prestarea

serviciilor de cdtre Prestator, personal sau prin alli mandatari ai sdi.

14.4. Achizitorul rdspunde pentru deciziile sale luate cu nerespectarea documentelor Ei

informaliilor puse la dispozilie de Prestator.

15. Recep{ie gi verificiri
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 receplie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia,

pe documentele emise de Prestator.

I5.4. - Prestarea serviciilor se considerd incheiatd in momentul in care

prevederile clauzelor referitoare la receplia serviciilor.

sunt indeplinite

MA&4_16. incepere, finalizare, intfirzieri, 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 cazulin care prestatorul suferd intArzieri gi/sau suportd costuri suplimentare, datorate

in exclusivitate achizitorului parfile vor stabili de comun acord:o

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, Ei

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adaugd la prelul contractului.

16.2. - (1) Serviciile prestate inbaza contractului sau,'dacd este cazul, oricare faz6, a acestora

prevazutd, a fi terminatd intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit.de p[rti, termen care se calculeazd, de Ia data inceperii prestdrii serviciilor.

(2) in cazul in care:

orice motive de intArziere, ce nu se datoreazd. prestatorului, sau

alte circumstanle neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decAt prin incalcarea

contractului de cdtre prestator,

indreptalesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a

oricdrei faze a acestora, atunci par[ile vor revizui, de comun acotd, perioada de prestare gi vor

semna un act adilional.
16.3. - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd graficul de prestare,

acesta are obligaJia de a notifrca acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea

datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul parfilor, prin

act adilional.
16.4. - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de

execufie, orice int6rziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a apela la

prevederile 1 1.1 .

17. Ajustarea prefului contractului
17 .I. - Pentru serviciile prestate, plata datorata de achizitor prestatoruluieste cea declarata in

propunerea financiard anexd la contract.

l7 .2. - PreJul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

18. Amendamente
18.1 - Pa4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni

modificarea clauzelor contractului, prin act adifional.

19. Subcontractan{i
19.1. - Prestatorul are obligalia, in cazul in care parfi din contract le subcontracteazd, de a

incheia contracte cu subcontractanlii desemnaJi, in aceleaqi condilii in care el a semnat

contractul cu achizitorul.
I9.2. - (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fald, de achizitor de modul in care

indeplinegte contractul.

-(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fald de prestator de modul in care igi

,indeplinegte partea sa din contract.

- (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd acegtia

nu igi indeplinpsc partea lor din contract.



19.3. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu qi-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preJul contractului gi va fi
notifi catd achizitorului.

20. Cesiunea 
?

20-1. - Prestatorul are obligaJia de a nu transfera'total sau parfial obligatiile sale asumate prin
contract, fdr6 sd oblind, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2. Este permisd doar cesiunea creanfelor ndscute din contract, obligaJiile ndscute r6m6n6nd
in sarcina pdrfilor contractante, astfel cum au fost stipulate gi asumate inilial.

21. For(a majori
2Ll. - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentd.
21.2. - Forfa majord exonereazd, par\ile contractante de indep\inirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd,
2I.3. - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar
frrd" a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parfilor pAnd la apariliaacesteia.
21.4. - Partea contractantd care invocd fo4a majord are oblig a\ia de a'notifica celeilalte pdrfi,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozifie in
vederea limitdrii consecinJelor.

21 .5. - Dacd forfa majorS aclioneazd, sau se estimeazd ca va acliona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parfi incetarea de plin drept a
prezentului contract, fard, ca vreuna din pa4i sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.

22. Solufionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru arezo\vape cale amiabild,
prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legaturd cu indeplinirea contractului.
22.2. - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul gi prestatorul
nu reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergen{d contractuald, fiecare poate solicita ca
disputa sd se solu{ioneze de cdtre instanfele judecatoregti competente.

23. Limba care guverneazd contractul
23.1. - Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.

24. Notifi ciri/Comuniclri
24.l.in interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre pdrfi va fi consideratd
valabil indeplinitd dacd, va fi transmisd celeilalte plgi la adresa menfionatd in prezentul
contract, in scris prin serviciul pogtal, prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire.
Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momenul transmiterii, cdt qi in momentul
primirii. in cantl in care comunicarea/notificareava fi sub formd de fax I mail comunicarea
se considerd primitd de destinatar in prima zi lucrdtoare a celei in care a fost expediatd,
daca a fost confirmatd in scris qi inregistratd.
Comunicdrile/notificdrile verbale nu sunt luate in
sunt consemnate prin una din modalitaflle mai sus



25. Legea aplicabili contractului
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

26. Protectia datelor cu caracter personal

26.1. partile vor respecta Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 prtvrnd protecfia

persoanelor frzicein clea ce privegte prelucrarea datelo? cu caracter personal 9i privind libera

circulalie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95l46lCE (Regulamentul general privind

proteclia datelor).

Pe{ile au inteles sd incheie azi 20.01.2020 prezentul contract in doud exemplare, cdte unul

pentru fiecare parte.

S.C. MUSARDU
VALENTIN:

MANAG R PROIECT,
PLESA VI A ANA

TECT SEF,
RESPONSABIL TEHNIC,

COMPARTIMENT BUGET CONTABILITATE
RESPONSABIL FINANCIAR CONTABIL

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE,
RESPONSABIL ACHTZITII PUBLICE,

BONCUTIU MIHAELA DACIA
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