CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Nr. _____________/____/_____/2017
1. Părţile contractante:
JUDEŢUL IALOMIŢA, persoană juridică de drept public cu sediul în Municipiul
Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1, jud. Ialomiţa, telefon nr. +40 243/230.200; +40
243/230.201, fax nr. +40 243/230.250; +40 243/232.100; cod fiscal 4231776, cod IBAN
RO62TREZ24A510103200200X, deschis la Trezoreria Slobozia, cod poştal 920032, email: cji@cicnet.ro, reprezentat prin domnul Victor MORARU–PREŞEDINTE al
Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi

__________________, Str. _________, nr.__, bl. __, sc.__, localitatea_________, judeţul _______, tel:
_______________, contul RO_________________ deschis la ___________________ia, C.I.F. ______________,
în calitate de prestator, pe de altă parte, au convenit de comun acord încheierea
prezentului contract de prestări servicii, cu următoarele clauze:
2. Definiţii
2.1 - În 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 în
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza
Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale,
asumate prin Contract;
d. amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrările care fac
obiectul prezentului Contract;
e. standarde - reglementările tehnice sau orice alte asemenea norme obligatorii
prevăzute în Caietul de sarcini şi în Propunerea tehnică;
f. durata contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract operează
valabil între părţi, potrivit legii, Ofertei şi Documentaţiei de atribuire, de la data intrării
sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl
produce, inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale;
g. oferta – actul juridic prin care operatorul economic își manifetă voința de a se
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică; Oferta cupinde
Propunerea financiară ;
h. forţa majoră – (art.1351 Cod Civil, alin.2) Forţa majoră este orice eveniment
extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;
j. şantier – înseamnă locurile puse la dispoziţie de către achizitor, unde urmează a
fi executate lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părţi
componente ale şantierului;
k. zi - zile calendaristice, în afara cazului în care se menţionează expres că sunt
zile lucrătoare; luna - luna calendaristică; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de dirigenţie de şantier pentru
contractul de lucrări nr._______________________, avand ca obiect_______________________cu
respectarea tuturor condiţiilor impuse prin caietul de sarcini, în perioada convenită şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract precum şi dispoziţiilor
legale în vigoare.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de
către achizitor, conform _______________________________. este de _______________ lei, la care se
adaugă T.V.A 19%. în valoare de ________________lei, valoarea totală a contractului fiind de
______________ lei.
5.2. Această valoare va sta la baza calculului penalităţilor prevăzute la art.10
5.3. Preţul este ferm şi nu se poate modifica pe toată perioada contractului, chiar
dacă termenul de finalizare a lucrării __________________________________________” se decalează.
6. Durata contractului
6.1.Contractul se derulează pe perioada de 15 luni, cuprinsă între data semnării
contractului de ambele părți şi până la finalizarea contractului de lucrări nr.
___________________, privind _______________________________________”.
7. Documentele contractului
7.1. - Documentele contractului sunt:
a. Oferta financiară ;
b. Garanția de bună execuție;
c. Caietul de sarcini, .
d. Copie a contractului nr.____________

8. Drepturile şi obligaţiile prestatorului
8.1. Prestatorul are dreptul să primească preţul serviciilor prestate.
8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau
performanţele prevăzute de legislaţia incidentă în materie.
8.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pe perioada execuţiei lucrărilor la
obiectivul de investiţii _____________________________________”,
de îndeplinirea sarcinilor
prevăzute în caietul de sarcini anexă la prezentul contract.
8.4. Prestatorul este obligat să depună, lunar, un Raport detaliat privind cantitatea
și calitatea lucrărilor efectuate, respectarea termenelor din Graficul de execuție,
impedimente în derularea contractului, previzionarea unor eventuale riscuri. În cazul în
care se constată eventuale prejudicii (plăți nedatorate de către achizitor pentru lucrări
neexecutate de constructor, dar vizate ca executate de către dirigintele de șantier)prestatorul răspunde în solidar cu constructorul.
8.5. Prestatorul nu va fi plătit dacă lucrările se suspendă sau se reziliază contractul
cu constructorul.
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8.6. Prestatorul este obligat să întocmească și să depună un raport detaliat, în
termen de 5 zile calendaristice de la prezentarea situației de lucrări de către constructor
și a facturii aferente, prin care să confirme executarea conform proiectului tehnic
(calitativ, cantitativ și cu respectarea termenelor) și a contractului de execuție a
respectivelor lucrări.
9. Drepturile şi obligaţiile achizitorului
9.1. Achizitorul are dreptul să solicite prestatorului rapoarte lunare pentru
activitatea de dirigenţie efectuată;
9.2. Achizitorul are dreptul să solicite prestatorului, de câte ori este cazul,
rapoarte referitoare la modul de respectare a clauzelor din contractul de execuţie la
obiectivul „ __________________________ de către executantul lucrării.
9.3. Achizitorul are dreptul să verifice modul de prestare a serviciului de
dirigenţie pentru a stabili conformitatea acestuia cu prevederile din caietul de sarcini,
documentaţia de execuţie şi din rapoartele de activitate ale prestatorului.
9.4. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând
din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante,
achizitorul se obligă să plătească preţul contractului în termen de 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii sau a oricărei alte cereri echivalente de plată.
9.5. Achizitorul are obligația să pună la dispoziţia prestatorului un exemplar din
documentaţia de execuţie a obiectivului de investiții.
9.6. Prestatorul va primi contravaloarea serviciilor doar pentru perioada de
derulare a contractului.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform
prezentului contract, achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde majorări de
întârziere în procent de 0,15 % pe zi aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la
termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până
în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.
10.2. Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul
la plata unor majorări de întârziere în procent de 0,15 % pe zi aplicat asupra valorii
obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.
10.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o
notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă
dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la
acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la
data denunţării unilaterale a contractului.
10.4. Nerealizarea în totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivă a
prestatorului, dă dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 10
% din valoarea contractului.
10.5. Neexecutarea prevederilor contractuale în mod culpabil dă dreptul
achizitorului, în condițiile art.1553 din Codul Civil, alin.2, partea finală, să rezilieze de
drept contractul, fără altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată.
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11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună
execuţie în timp de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie
publică de ambele părți.
11.2 (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a
contractului în cuantum de __________ lei, reprezentând 10 % din valoarea contractului
fără T.V.A.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în conditiile prevăzute la art.40 din
H.G.nr.395/2016 și este anexă la prezentul contract .
11.3. În cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut la
art.12, pct. 12.1, contractul nu mai produce efecte.
11.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita
prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplinește din culpa sa obligațiile
asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului, în
condițiile precizate la art. 41 din H.G. nr. 395/2016.
11.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conformitate
cu prevederile art.42, alin.3, lit.c din HG nr.395/2016. «c) valoarea garanţiei de bună
execuţie aferentă serviciilor de supervizare a lucrărilor/dirigenţie de şantier, în termen de
14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie
acordată lucrării în cauză.»
11.6 - Garanţia lucrărilor este de 150 de luni, fiind distinctă de garanţia de bună
execuţie a contractului.
11.7 – În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât
cuantumul garanţiei de bună execuţie, prestatorul este obligat să-l despăgubească pe
achizitor pentru suma ce depăşeşte nivelul garanţiei.
12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
12.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data
semnării de ambele părți a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul cumulează întârzieri, datorate în exclusivitate
autorităţii contractante, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de
prestare a serviciului, prin act adițional.
(3) In cazul în care motivele de întârziere nu se datorează prestatorului, sau alte
circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea
perioadei de prestare a serviciilor, prin act adițional.

13. Amendamente
13.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. Modificările vor fi în
concordanţă şi cu prevederile contractului nr. __________________
13.2. Judeţul Ialomiţa îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, în mod unilateral,
în situaţia în care obiectul contractului nu mai există sau în alte situaţii similare, printr-o
notificare scrisă transmisă cu 5 zile înainte.
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14. Cesiunea
14.1. Prestatorului îi este interzisă cesiunea prezentului contract.

15. Forţa majoră
15.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2. Forta majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia
acesteia.
15.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care
îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
15.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte
daune-interese.

16. Soluţionarea litigiilor
16.1. Orice neînţelegere apărută între părţi, decurgând din interpretarea sau
aplicarea prevederilor prezentului contract vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În
cazul în care, în termen de 5 zile de la notificarea părţii care se consideră afectată, nu se
ajunge la un acord pe cale amiabilă, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de
instanţele judecătoreşti competente de la sediul achizitorului.
16.2. Achizitorul va executa silit orice creanţă rezultată din prezentul contract, pe
cheltuiala prestatorului, conform legii.
17. Rezilierea contractului
17.1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, în mod unilateral, în
situaţia în care interesul Judeţului Ialomiţa impune acest lucru sau în alte situaţii
similare prin notificarea prestatorului, în termen de 5 zile înaintea rezilierii. În acest
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
18. Comunicări
18.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
18.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
19. Legea aplicabilă contractului
19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ______._____.2017, în 2 (două) exemplare, câte
un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
ACHIZITOR,
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRESTATOR,
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