FORMULARE
Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual, la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica, are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei
sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

Formular 1
OFERTANT
..........................
(denumirea)
D E C L A R A Ţ I E privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant / împuternicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art.
10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul in Declaraţii »
din Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei
persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara
activitatea, in vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării

Ofertant
................................
(semnătură autorizată in original)

Formular nr. 2
OFERTANT
...................................
(denumire)
Declaratie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant / împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant, pentru achizitia publică având ca obiect
“EVENIMENTE DE INFORMARE PENTRU GRUPUL TINTA : 3 EVENIMENTE”,
organizată de Primaria Jurilovca declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016 .
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul in Declaraţii »
din Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei
persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara
activitatea, in vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării

Ofertant
................................
(semnătură autorizată in original)

Formular nr. 3
OFERTANT
...................................
(denumire)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
legal/împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului
economic) în calitate de ofertant la achizitia publica: „Evenimente de informare pentru grupul
tinta : “EVENIMENTE DE INFORMARE PENTRU GRUPUL TINTA : 3 EVENIMENTE”,
declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub
sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare
de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în
sensul art. 59 din Legea 98/2016, cum ar fi urmatoarele:
a)
participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
Persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi.
b)
participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul

autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul in Declaraţii »
din
Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei
personae dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara
activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei
consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Data completării

Ofertant
................................
(semnătură autorizată in original)

FORMULARUL 4

Operator economic
__________________________
Nr.___/_________
INFORMAŢII GENERALE

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Cont Trezorerie: ____________________________________
4. Adresa sediului central:
5. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ____________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8.
Birourile
filialelor/sucursalelor
locale,
daca
este
_____________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor:
10. Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie 2017:
___________________________________________________________________

Operator economic,
______________
(semnatura autorizata)

cazul:

Formular 5

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: Primaria Jurilovca

Ca urmare a anuntului de participare public din data de …………………..

(zi/lună/an),

privind aplicarea procedurii proprii simplificate pentru atribuirea contractului de prestari servicii de
“EVENIMENTE DE INFORMARE PENTRU GRUPUL TINTA : 3 EVENIMENTE”, noi
…………………………………. (denumirea numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:
1. Urmatoarele documente :
a) Documentele de calificare
b) Propunerea Financiara
c) Propunerea Tehnica
Avem speranta că oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerintele dumneavoastră.
Data completării ………………

Operator economic,
Nume si prenume
_________________
(semnatura autorizata)

Formularul 6
OPERATOR ECONOMIC
(DENUMIREA/NUMELE)

DECLARATIE PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR FISCALE DE PLATA
A IMPOZITELOR SI TAXELOR, CONTRIBUTIILOR SOCIALE
Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
legal/împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului
economic), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de selectie si
sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca instituţia-organizaţia noastră şi-a
îndeplinit obligaţiile fiscale de plată a impozitelor şi taxelor, a contribuţiilor sociale şi că nu are
datorii fiscale.
Dau prezenta declarație cunoscând dispozițiile arti 326 din Noul Cod penal referitoare la
infracțiunea de fals în declarații.
Data completării .............

OPERATOR ECONOMIC,
Nume si prenume
............................................
(SEMNATURA AUTORIZATA)

Formularul 7
OPERATOR ECONOMIC
(DENUMIREA/NUMELE)

DECLARATIE

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
legal/împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului
economic), declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de mediu, conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii
in munca.
Data completării .............

OPERATOR ECONOMIC,
Nume si prenume
............................................
(SEMNATURA AUTORIZATA)

Contract de servicii
nr…………….. din data ………………..
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a
Hotararii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii,
Părţile contractante
COMUNA JURILOVCA, cu sediul în localitatea Jurilovca, comuna Jurilovca, str. 1 Mai nr. 2,
judeţul Tulcea, telefon +40240563797, fax +40240563799, e-mail : primariajurilovca@yahoo.com,
cod de identificare fiscala 4793952, cont de virament nr. RO43TREZ24A510105203030X, deschis la
Trezoreria Baia, reprezentata prin Primar - Ion Eugen, denumita în continuare ACHIZITOR, pe
de o parte
şi
SC ...................................., cu sediul în ............................., str. ................., nr. ............, judeţul
................, tel. .................,e-mail: ......................, ONRC ..........................., cod de identificare fiscala
........................, cont trezorerie ................................., deschis la Trezoreria ………………….,
reprezentatã prin ................................., în calitate de PRESTATOR,
1. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul de
vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre COMUNA JURILOVCA, in calitate de "achizitor" si
………………………….., in calitate de "prestator";
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului astfel cum sunt prevazute in caietul de
sarcini;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii;
g) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor stabilite de autoritatea
contractanta;
h) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
i) caiet de sarcini - document, reprezentand anexa a prezentului contract de servicii, intocmit de catre
achizitor, care include definirea conditiilor, specificatiilor tehnice si, totodata, indicatiile privind regulile
de baza care trebuie respectate in elaborarea propunerii tehnice de catre prestator;
j) documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini;
k) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit
legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele
pretentii fondate pe clauzele sale;
l) durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp in care prestatorul presteaza serviciile pe care le
presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute in caietul de sarcini si in contract,
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inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta
majora, incepand cu data incheierii contractului;
m) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca aceasta
sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
n) standarde/conditii tehnice de calitate - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea,
prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
o) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii 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;
p) ordin de incepere - document emis de achizitor si transmis de acesta prestatorului, in care se prevede
data la care prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor, precum si orice alte informatii pe
care achizitorul le comunica prestatorului referitoare la prezentul contract;
q) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din partile
contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de servicii sau de
indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;
r) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
2. Interpretare
- 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.
- Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
3. Obiectul
Prestatorul se obligă să presteze: “EVENIMENTE DE INFORMARE PENTRU GRUPUL TINTA : 3
EVENIMENTE”.
4. Preţul contractului
4.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de
…………….. lei la care se adauga TVA conform prevederilor legale în vigoare de la data emiterii
facturii.
4.2. Pretul contractului ramane ferm si nu se accepta ajustarea pretului contractului pe durata derularii
contractului.
5. Modalitati de plata
5.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la data inregistrarii
facturii la registratura achizitorului, conform Legii nr. 72/2013.
5.2. Facturile se comunica achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul mentionat la art. 1 din contract. Dovada comunicarii facturilor catre achizitor, o constituie, dupa
caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura achizitorului pe document.
5.3. Achizitorul nu va efectua, iar prestatorul nu va solicita, plati in avans.
5.4. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie,
a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca achizitorul sesizeaza prestatorul
despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in termen de 15 zile de la primirea facturii.
Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre achizitor a noilor facturi prezentate de catre
prestator, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.
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6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la data semnarii lui si pana la finalizarea prestarii serviciilor
aferente ultimului eveniment;
6.2. Contractul inceteaza la data semnarii de catre ambele parti a procesului verbal de predare-primire a
ultimului eveniment, care confirma ca s-a indeplinit in totalitate obiectul contractului.
7. Documentele contractului, care fac parte integranta din acesta, sunt:
a)- caietul de sarcini , inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare
b)- oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiară, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
8.2. Drepturi de proprietate intelectuală
Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiilor care fac obiectul prezentului contract
se transmit achizitorului odată cu predarea documentaţiilor.
8.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru/sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu exceptia situaţiei în care o
astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9. Caracterul confidenţial al contractului
9.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane
implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
9.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.
9.3. Părţile contractante vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la
contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă;
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru
asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, sub
conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzator a obligatiilor contractuale, acceptate de catre
achizitor.
10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 zile de la primirea facturii
de către acesta, conform Legii nr. 72/2013.
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10.3 Achizitorul prin responsabilii desemnati, are dreptul de a inspecta si/sau de a verifica serviciile
mentionate prestate, pentru conformitatea lor cu specificatiile din contract.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la primirea facturii,
conform legii nr. 72/2013, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 0,1 % pentru fiecare zi de
întârziere (conform OUG 50/2013) din pretul facturii.
11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate
prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalităţi de întârziere în cuantum de
0,02% pe zi de întârziere din pretul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Plata acestora
de către prestator se va efectua în termen de 15 zile calendaristice de la emiterea facturii de penalități.
Modificarea prin act aditional a datei/perioadelor de prestare asumate în contract nu exonereaza pe
Prestator de la plata penalitatilor de intarziere, pentru perioada cuprinsa intre data initiala a finalizarii
serviciilor si pana la data finalizarii serviciilor.
11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil,
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a
pretinde plata de daune-interese.
12. Incetarea contractului :
12.1. de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti în urmatoarele cazuri:
a) - la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
- la indeplinirea obiectului prezentului contract;
- la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante;
- in caz de forta majora,
În cazurile prevazute la art.12.1 prestatorul are dreptul de a pretinde doar plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării de plin drept a contractului.
12.2. prin reziliere de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a prestatorului ori indeplinirea
vreunei formalitati prealabile, si, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti, partea lezata, avand
dreptul de a pretinde daune interese, in urmatoarele cazuri:
1) prestatorul cesioneaza drepturile sale izvorate din prezentul contract, fara acceptul achizitorului;
2) prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale, desi a fost notificat de achizitor;
3) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intrun act aditional la prezentul contract de servicii.
4) una din parti este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare
sau îşi încetează activitatea ori apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului
contract de servicii;
12.3. prin denuntare unilaterala
1) Achizitorul poate denunta unilateral contractul de servicii, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute de
achuizitor la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura
incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care
alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.
3) In cazul prevazut la art. 12.3. alin (1) si (2), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
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13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu obligatiile
asumate prin contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
13.2. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta
le-a cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
14. Recepţie şi verificări
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile prezentului contract .
14.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica Prestatorul, în scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in
timpul derularii contractului. In situatia primirii unei astfel de notificari, prestatorul are obligatia de a
remedia orice deficienta in termen de 24 de ore, fara costuri suplimentare pentru achizitor.
14.3. Achizitorul si prestatorul au obligatia reciproca de a notifica, in scris, unul celuilalt identitatea
reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
.
15.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor in baza Notei de comanda primita de la
Achizitor, în termenii prevazuti in Caietul de sarcini si Oferta tehnica anexata la contract.
15.2. In cazul in care prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului, partile pot stabili
de comun acord, in scris, prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.
15.3. În cazul în care exista orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului sau, circumstanţe
neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, părţile pot prin act aditional, de comun acord, perioada de prestare, fara a fi afectate prevederile
referitoare la pretul contractului.
15.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respecta, din culpa sa, termenul de prestare
al serviciului, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
16. Ajustarea preţului contractului
16.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta
financiară anexată la contract.
16.2. Preţul contractului nu se ajustează.
17. Amendamente
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele
comerciale legitime ale achizitorului şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
18. Forţa majoră
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3. 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.
18.4. 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.
18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada 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 sa poată pretindă celeilalte daune-interese.
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19. Soluţionarea litigiilor
19.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.
20. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă
în scris.
21.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.
21.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România
Partile au inteles sa incheie azi ………………., prezentul contract de servicii in (2) doua exemplare
originale, un (1) exemplar pentru achizitor si un (1) exemplar pentru prestator.

ACHIZITOR

PRESTATOR

COMUNA JURILOVCA

………………………………..

Primar
ION EUGEN

................................

6

