
Contract
. ,z' -nnr. . L .',J'-'.

de servicii (proiectare)
data 1? 09 be

I. Pdrlile contractante
in terneiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificdrile qi completirile ulterioare, a

Hotdrdrii 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie publicd,/ acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile
publice, cu modificdrile qi completirile ulterioare, a intervenit prezentul contract de servicii, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCNIA A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SCdiUI iN Pitcgti,

strada I.C. Britianu, nr. 56, tel.lfax O3720304201 0372030421, cod hscal 27302116, cont
RO20TR8224A685050710130X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprezentati prin domnul

-' Jctor Executiv, in calitate de achizitor pe de o parte

ti.'

S.C. LICA & CO SRL, cu sediul in Piteqti, str. Eremia Grigorescu, Bloc P.3, Sc.A, Ap. 15, jud.
Argeq, tcl.0745172607, numdr de inrnatriculare la Registrul Corner{ului J031289111992, cod fiscal RO
2518182, cont RO43TR820465069XXX001527, deschis la Trezoreria Municipiului Piteqti, reprezentati
prin domnul .-Director, in calitate de prestator, pe de altl parte.

2. Defnilii
2.1 - In prezentul contract unnltorii temeni vor fi interpretali astfel:
a)controct - prezentul contract gi toate anexele sale;
b)achizitor Si prestator - pd4ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c)prelul contractului - preful pletibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d)servicii - activitali a caror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echiparnentele, maginile, utilajele, piesele de schimb 9i orice alte bnnuli cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract 9i pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate con form contractului;
f\fo4o majord - reprezintd o imprejurare de origine extem6, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild $i inevitabili, care se afl6 in afara conkolului oriclrei pi(i, care nu se datoreazi gregelii sau

vinei acestora, gi care face imposibilS executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: rlzboaie, revoluJii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii
ap5rute ca umtare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativi. Nu este

considerat fbrlI rnajord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fErd a crea o irnposibilitate de

executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pd4i;

d zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

3. hterprelure
3.1 - in prezentul contract, cu excepiia unei prevederi contrare, cuvintele la fonna singular vor itrclude

fonna dc plural Ei vice versa, acolo unde acest lucru este pemis de context.

1.2 - Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se specificl in

mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiecnl Si prelttl contractuhti
4.1. Prcstatorul se obligd sa presteze servicii de proiectare (elaborare docutnentatie de avizare a lucririlor

de intervenlie) pentru Jpafui situat in Municipiul Pitesti, strada Republicii, Nr.l l78, BL. D5B, Parter, in

perioada .onrinita 9i in conformitate cu obligaiiile asumate prin prezenrul contract.
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4.2. Achizitorul se obtigi si plateasci prestatorului prequl convenit pentru indeplinirea contractului de

servicii (proiectare).

Art.5. Pretul contractului
5.1. Prelut convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, plitibil

prestatorului de cltre achizitor, este de 29411 lei firi T.V.A., la care se adaugl 5588,09 lei T.V.A.,
rezultdnd un prel total de 34999,09 lei.

Art.6. Durata contractului
6.I. Prezentul conftact se deruleazd de la data semn[rii sale de ambele pi4i, respectiv de la data de

19.09.2019 pdni la data de 3 I . 10.2019.

Art.7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:

a) oferta de prel
b) caietul de sarcini (tema de proiectare).

Art,8. Obligafiile principale ale prestatorului
8.1. Prestatorul se oblig6 sd presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract astfel:

- elaborare documentatie de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI)
- piese scrise
- piese desenate
- propuneri de solu1ie tehnico-economicA pentru arhitecturl 9i instalafii electrice, tetmice,

sanitare.
8.2. Prestatorul se obligi sa oblinl in numele achizitorului gi sd anexeze toate avizele 5i acordurile

necesare pentru realizarea fazelor de proiectare ce fac obiectul prezentului contract.

8,3. Proiectul va fi elaborat de cdtre personal calificat care corespunde cerinlelor achizitorului 9i

prevederilor legale referitoare la exercitarea profesiei gi va fi verificat confonn legilor in vigoare de catre

specialiqti, verificatori de proiecte atestali in domeniu.

8.4. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel c6 niciun fel de

cereri de modificare a prefului, generate de indreptarea erorilor de proiectare pe procesul execuliei

lucrdrilor necesare pentru punerea in funcliune a obiectivului de investilii, nu vor putea fi admise.

8.5, Prestatorul se oblig[ sI presteze serviciile la standardele gi/sau perfonnanlele prezentate in ofertS.

8.6. Prestatorul se obligd si despigubeasci achizitorul impotriva oricdror:

a) reclarnalii gi acliuni in justilie, ce rezulti din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, m5rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau

utilajele folosite pentru sau in legaturd cu serviciile achizilionate, 9i

b) daune-interese, Costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, care rezult[ din nerespectarea

clauzelor contractuale.
8.7. Prestatorul are obligatia de a preda documentatia beneficiarului in 2 exemplare pe suport de hArtie 9i

un exernplar pe suport electronic.

8.8. Prevederile piezentului contract se completeazi cu obliga{iite qi rdspunderile proiectanJilor prevazute

de Legea ru. t0/igg5 republicatd, cu modificarile $i completerile ulterioare

Art.9. Obligaf iile principale ale achizitorului
9.1. Achizitonrl se obligi sd recep{ioneze serviciile prestate in termenul convenit Serviciile plestate vor fi

considerate receptionat; dupa veiiircarea si aprobarea acestora de c[tre achizitor'

g.2. Achizitorul se obligd ,a piat"urca prelul serviciilor c5tre prestator, in termen de 20 de zile de la

primirea facturii si a procesului verbal de receptie a serviciilor'

/
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Art.10. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabilS a obligafiilor
10.1. in cazul in care, din vina sa exclusivS, prestatorul nu reuqe$te s5-gi indeplineasci obligaliile asumate,

atunci achizitorul are dreptu[ de a deduce din pre(ul total al contractului ca penalitili, o suml echivalenti
cl0,1Yo pe zi din pregul contractului, iar prestatorul are obligafia de a achita achizitorului suma dedusl.

10.2. in cazul in care achizitorul nu igi onoreazi obligaliile in termen de l0 zile de la expirarea perioadei

prevlzute la punctul 9.1, atunci acestuia ii revine obligalia de a pllti, ca penalitXli, o sunr[ echivalenti cu

0,1%o pe zi din plata neefectuatd.
10.3. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre p64i, in mod culpabil
si repetat, di dreptul pa1ii lezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a pretinde plata de daune-

interese.
10,4. Achizitorul igi rezervi dreptul de a renunla Ia contract, printr-o notiflcare scrisl adresati
prestatorului, lirl nici o compensalie, dacd acesta din urmi dd falirnent, cu condilia ca aceaste anulare sd

nu prejudiciezc sau sA afecteze dreprul la acliune sau despigubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pltnd la data

denunlirii unilaterale a contractului.

Art.l1, Alte responsabilitlfi ale prestatorului
I1.1. (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevAzute in contract cu profesionalismul $i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu oferta gi caietul de sarcini.

(2) Prestatorul se obliga s[ supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,

rnaterialele, instalafiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturl provizorie, fie definitivi,
cerute de $i pentru contract, in m6sura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuti in contract sau

se poate deduce in mod rezonabil din contract.
I L2. Prestatorul rlspunde de:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construciiei;
b) asigurarea prin proiecte qi detalii de execulie a nivelului de calitate corespunzdtor cerinlelor

esenliale, cu respectarea reglementdrilor tehnice gi a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialigtilor verificatori de proiecte atestali. precum 5i

solulionarea neconformitatilor gi neconcordantelor semnalate;
d) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execulie determinate pentru lucririle aferente cerinjelor esenJiale;

e) stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in execulie, din vina proiectantului, la construcliile
la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzltor cerinlelor esentiale;
ll.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu cele previzute in
oferti. Totodatd, este rAspunzAtor atat de siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prcstare ]utilizate,

cAt 9i de calificarea personalului folosit pe toate durata contractului.

Art.l2. Alte responsabilitifi ale achizitorului
l2.l Achizitorul se obliga sd punA la dispozilia prestatorului orice facilitdti $i/sau infonna{ii pe care acesta

le-a cerut in ofefiA $i pe care le considera necesare indeplinirii contmctului.

Art.13. Receptie si verificiri
13,1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili confonnitatea lor

cu prevederile din ofertd 9i caietul de sarcini.

13.2, Verificarile vor fi etbctuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract, achizitorul avind

obligalia de a notifica prestatorului identitatea reprezentanlilor sii imputemiciti pentru acest scop'

Art.14. incepere, fi nalizare, intirzieri, sistare

i.i.i. tii prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor dupd semnarea contractului de c[tre

ambele pd(i.
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(2) in cazul in care prestatorul suferd intarzieri gi/sau suportl costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului pI4ile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, qi

Uj totatutltrettuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adluga la preful contractului'

14,2. (l) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oicare fazd a acestora previzutd a fi
terrni.ruii intr-o perioadi stabilit5 in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de p6r[i,

termen care se calculeazd de la data inceperii prestdrii serviciilor.
2) in cazul in care apar:

a) orice motive de intirziere, ce nu se daloreazd prestatorului, sau

b) alte circumstanle neobignuite, susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incalcarea contractului

de catre prestator,
prestatorul este indreptdlit sd solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oncdrei faze a

..rrroru, p[4ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 9i vor semna un act adilional la

contract.
14.3. Dac6 pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd perioada de prestare, acesta are

obligalia de a notifica acest l;cru, in timp util, achizitorului. Modificarea perioadei de prestare se face cu

acordul plrfilor, prin act adilional.
14.4 in'afata cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice

intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penaliteli prestatorului.

Art.15. Ajustarea prefului contractului
15.1. peniru serviciile prestate, pldlile datorate de achizitor, prestatorului sunt cele declarate in ofertd,

anexd la contract.
15.2. Prelul contractului este fem.t

Art.l6. Amendamente
16.1. Pirlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd interesele

comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevlzute la data incheierii contractului.

Art.17. Cesiunea
17.1. Prestatorul are obtigalia de a nu transfera total sau pa(ial obligaliile sale asumate prin prezentul

contract.
17.2. Prestatorul are obligatia de a se achita de obligaliile asumate, in mod direct 9i nu plin

subcontractanli.

Art.l8. Forta majora
l8,I Forta rnajore este constatatd de o autoritate competenta.

18.2 Forta majord exonere azd pd4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

conffact, pe toata perioada in care aceasta aclioneazd.

18.3 Indeptinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forlei rnajore, dar fIrI a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pana la aparilia acesteia.

18.4 Partea contractanti care invocl forta majord are obligalia de a notifica celeilalte p54i, imediat 9i in
mod complet, producerea acesteia gi sI ia orice mdsuri care ii stau [a dispozilie in vederea limitarii
consecinJelor.
18.5 Dacd fo4a majord aclioneazd sau se estimeazi ci va acliona o penoadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, ferd ca

vreuna din pirti si poati pretinde celeilalte daune-interese.

Art.19. Solutionarea litigiilor
19.1 Achizitorul qi prestatorul vor face toate efornrrile pentru a rezolva pe cale amiabil6, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputl care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.
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79.2 Dacir. dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neohciale, achizitorul $i prestatorul nu l:eu$esc

si rezolve in rnod amiabil o divergenfd contractuale, fiecare poate solicita ca disputa s5 se soluJioneze de

catre instantrele judecltoregti din Rominia.

Art.20. Limba care guverneazi contractul
20.1 Limba care guvemeazd contractul este limba romAni.

Art.2l. Comuniciri
2l.l (l) Orice comunicare intre pdr1i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie

transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cdt 9i in momentul

primirii.
21.2 Comtnicdrile intre pd4i se pot face gi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiria

confirmirii in scris a primirii comunicdlii.

Art.22. Legea aplicabill contractului
22.1 Contracnrl va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pe4ile au inleles s[ incheie azi prezentul contract in doul exemplare, cAte unul

pentru fiecare par1e.

Achizitor, Prestator
DIRECTiA DE ASISfENTA SOCiAIA S.C. LICA & CO SRL

A I\,{I INICIPTI II,I II PITESTI DiTECIOT


