Anexa nr. 9.14
Formular nr. 4
CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
nr.______________data_______________

Preambul
În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobatǎ cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract
de furnizare de produse, între
INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI cu sediul în Municipiul
Călăraşi, Strada Sloboziei nr. 9 - 11, Cod poştal 910001 telefon/fax 0242 311984 / 0242
318976 cod unic de înregistare 4293973 cod IBAN RO81TREZ20123510220XXXXX
reprezentatǎ prin Prefect ___________________
în calitate de beneficiar, pe de o parte
şi
……... ................ ........................... ……………. denumire operatorul economic
................................................................................... adresa sediu ……………..............……
........................................................................ telefon/fax .......................................................
numar de înmatriculare ....................................... cod fiscal ...........................................
cont (trezorerie, banca) ..........................................................................................................
reprezentat prin ......................................................................... (denumirea conducatorului)
funcţia...............................................
în calitate de prestator, pe de alta parte.
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract urmǎtorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintǎ prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. beneficiar şi prestator – pǎrţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c. preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integralǎ şi corespunzǎtoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d. produse – echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care prestatorul se obligǎ, prin contract, sǎ
le furnizeze beneficiarului;
e. servicii – servicii aferente livrǎrii produselor, respectiv activitǎţi legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune,
asistenţa tehnicǎ în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin
prestatorului prin contract;
f. origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majorǎ şi
esenţialǎ a componentelor rezultǎ un produs nou, recunoscut comercial, care este
diferit, prin caracteristicile sale de bazǎ, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctǎ de
naţionalitatea prestatorului;
g. destinaţie finalǎ – locul unde prestatorul are obligaţia de a furniza produsele;
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h. termenii comerciali – de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 –
Camera Internaţionalǎ de Comerţ (CIC);
i. forţa majorǎ – un eveniment mai presus de controlul pǎrţilor, care nu se datoreazǎ
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevǎzut la momentul încheierii
contractului şi care face imposibilǎ executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rǎzboaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apǎrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivǎ ci enunciativǎ. Nu este
considerat forţa majorǎ un eveniment asemenea celor de mai sus care, fǎrǎ a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din pǎrţi;
j. zi – zi calendaristicǎ; an – 365 de zile.
(se adaugǎ orice ce alţi termeni pe care pǎrţile înţeleg sǎ îi defineascǎ pentru contract)
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.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintǎ zile calendaristice dacǎ nu
se specificǎ în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Prestatorul se obligǎ sǎ execute servicii de imprimare a buletinelor de vot ce vor fi
utilizate pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senat din anul 2008, în judeţul
Călăraşi potrivit celor stabilite în caietul de sarcini.
4.2 Beneficiarul se obligǎ sǎ plǎteascǎ preţul convenit în prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plǎtibil prestatorului de cǎtre beneficiar
este de ...................... ron, la care se adauga ……… ron reprezentând TVA.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de ______________, începând de la data de
______________ .
6.2 Prezentul contract înceteazǎ sǎ producǎ efecte la data de ______________.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe la data de _________.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
- documentaţia de atribuire;
- fişa de date a achiziţiei;
- formular nr. 10B ;
- formular nr. 12A ;
- formular nr. 12B ;
- formular nr. 12C ;
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-

formular nr. 12E ;
formular nr. 12H ;
formular nr. 12I ;
modelul buletinelor de vot (Anexa 1, Anexa 2).

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 Prestatorul se obligǎ sǎ furnizeze serviciile la standardele şi performanţele prezentate
în caietul de sarcini.
9.2 Prestatorul se obligǎ sǎ furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în caietul de
sarcini.
9.3 Prestatorul se obligǎ sǎ despǎgubeascǎ beneficiarul împotriva oricǎror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultǎ din încǎlcarea unor drepturi de
proprietate intelectualǎ (brevete, nume, mǎrci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legaturǎ cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune - interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice naturǎ, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încǎlcare rezultǎ din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către beneficiar.
10. Obligaţiile principale ale beneficiarului
10.1
10.2

Beneficiarul se obligǎ sǎ recepţioneze serviciile în termenul precizat în caietul de
sarcini.
Beneficiarul se obligǎ sǎ plǎteascǎ preţul serviciilor cǎtre prestator în termenul
precizat în caietul de sarcini de la emiterea facturii de cǎtre acesta, adicǎ în termen
de 15 zile de la data primirii facturii. Data primirii se considerǎ cea precizatǎ în caietul
de sarcini.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilǎ a obligaţiilor
11.1

11.2

11.3

11.4

În cazul în care, din vina sa exclusivǎ, prestatorul nu reuşeşte sǎ-şi îndeplineascǎ
obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului,
ca penalitǎţi, o suma echivalentǎ cu o cotǎ procentualǎ 0,15%/zi de întârziere din
preţul contractului.
În cazul în care beneficarul nu îşi onoreaza obligaţiile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plǎti, ca
penalitǎţi, o sumǎ echivalentǎ cu o cotǎ procentualǎ 0,15%/zi de întârziere din plata
neefectuatǎ.
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de cǎtre una dintre pǎrţi, în
mod culpabil şi repetat, dǎ dreptul pǎrţii lezate de a considera contractul de drept
reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
Beneficarul îşi rezervǎ dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisǎ
adresatǎ prestatorului, farǎ nici o compensaţie, dacǎ acesta din urmǎ dǎ faliment, cu
condiţia ca aceastǎ anulare sǎ nu prejudicieze sau sǎ afecteze dreptul la acţiune sau
despǎgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinitǎ pânǎ la data
denunţǎrii unilaterale a contractului.
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Clauze specifice
12. Alte resposabilitǎţi ale prestatorului
12.1

12.2

(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevǎzute în contract cu
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în
conformitate cu precizǎrile din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul se obligǎ sǎ supravegheze prestarea serviciilor, sǎ asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de
natura provizorie, fie definitivǎ cerute de şi pentru contract, în masura în care
necesitatea asigurǎrii acestora este prevazutǎ în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.
Având în vedere faptul că obiectul prezentului contract este de o importanţă
deosebită la nivel naţional, prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia
serviciilor în termen şi în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, cunoscând
şi faptul că împiedicarea/obstrucţionarea prin orice mijloace a pregătirii şi desfăşurării
în bune condiţii a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008
atrage după sine răspunderea penală, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare. Totodatǎ, este rǎspunzǎtor atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toatǎ
durata contractului.

13. Alte responsabilitǎţi ale beneficiarului
13.1

Beneficiarul se obligǎ sǎ punǎ la dispoziţia prestatorului orice facilitǎţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în scris şi pe care le considerǎ necesare
îndeplinirii contractului.

14. Recepţie şi verificǎri
14.1
14.2

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.
Verificǎrile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Beneficiarul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea
reprezentanţilor sǎi împuterniciţi pentru acest scop.

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1

15.2

(1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la primirea modelelor buletinelor de vot cu menţiunea “BUN DE TIPAR” .
(2) În cazul în care prestatorul suferǎ întârzieri şi/sau suportǎ costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate beneficiarului pǎrţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacǎ este cazul, care se vor adauga la preţul
contractului.
(1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacǎ este cazul, oricare fazǎ a
acestora prevăzutǎ a fi terminatǎ într-o perioadǎ stabilitǎ în graficul de prestare,
trebuie finalizate în termenul convenit de pǎrţi, termen care se calculeazǎ de la data
începerii prestǎrii serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datoreazǎ prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încǎlcarea contractului de către prestator,
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15.3

15.4

îndreptǎţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor
sau a oricǎrei faze a acestora, atunci pǎrţile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare şi vor semna un act adiţional.
Dacǎ pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectǎ graficul de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu
acordul pǎrţilor, prin act adiţional.
În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dǎ dreptul beneficiarului de a
solicita penalitǎţi prestatorului.

16. Ajustarea preţului contractului
16.1
16.2

Pentru serviciile prestate, plǎţile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele
declarate în Formularul nr. 10B, anexă la contract.
Valoarea declarată în Formularul nr. 10B nu se ajustează pe perioada derulării
contractului.

17. Amendamente
17.1

Pǎrţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezeazǎ interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au
putut fi prevǎzute la data încheierii contractului.

18. Subcontractanţi
18.1

Prestatorul nu va încheia contracte cu subcontractanţi.

19. Cesiunea
19.1
19.2

Prestatorul se obligǎ sǎ nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract,
farǎ sǎ obţinǎ, în prealabil, acordul scris al beneficiarului.
Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.

20. Forţa majorǎ
20.1
20.2
20.3
20.4

20.5

Forţa majorǎ este constatatǎ de o autoritate competentǎ.
Forţa majorǎ exonereazǎ pǎrţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatǎ perioada în care aceasta acţioneazǎ.
Îndeplinirea contractului va fi suspendatǎ în perioada de acţiune a forţei majore, dar
farǎ a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pǎrţilor pânǎ la apariţia acesteia.
Partea contractantǎ care invocǎ forţa majorǎ are obligaţia de a notifica ceronlalte
pǎrţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi sǎ ia orice mǎsuri care îi stau
la dispoziţie în vederea limitǎrii consecinţelor.
Dacǎ forţa majorǎ acţioneazǎ sau se estimeazǎ cǎ va acţiona o perioadǎ mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sǎ notifice celorlalte pǎrţi încetarea de plin
drept a prezentului contract, fǎrǎ ca vreuna din pǎrţi sǎ poatǎ pretinde celorlalte
daune-interese.
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21. Soluţionarea litigiilor
21.1

21.2

Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilǎ,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputǎ care se poate ivi între ei în cadrul
sau în legaturǎ cu îndeplinirea contractului.
Dacǎ, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu
reuşesc sǎ rezolve în mod amiabil o divergenţǎ contractualǎ, fiecare poate solicita ca
disputa sǎ se soluţioneze de cǎtre instanţa de judecatǎ competentă din Călăraşi.

22. Limba care guverneazǎ contractul
22.1

Limba care guverneazǎ contractul este limba românǎ.

23. Comunicǎri
23.1

23.2

(1) Orice comunicare între pǎrţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie sǎ fie transmisǎ în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
Comunicǎrile între pǎrţi se pot face şi prin telefon, telegramǎ, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmǎrii în scris a primirii comunicǎrii.

24. Legea aplicabilǎ contractului
24.1

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles sǎ încheie azi _______________ prezentul contract în douǎ

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

PRESTATOR
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