
(lo n il t'1, rl.t' st'rr icii (proit'ctrrc) ) t ,I ' drt:r ( - ( '' lt'Jnr.

l. I'nrlilc o,,tr.t. t.tttl( f,t
in tcnreiul Legii nr. 9u/2()lo prrvrnd achrzilirff publice, cu modificdrile gi completirile

ultcrioarc, a l{otirArii 39512016 pentru aprobarea Nornf'elor metodologice de aplicare a prevederiloi
tcl.clitoarc la atribuirea contractului de achizi{ie publici/ acordului-cadru din Lcgca ru. 98/2O16
privind achiziliile publice, cu modificlrile gi conrplet6rile ulterioare, a intcrvenit prezentul contract de
servicii, intre

DTRECTIA DE ASISTENTA SOClalA A MUNICIPIULUI PI',l'ItSj'I'1, cu sediul in Pitegti,
strada I.C. Brdtianu, nr. 56, tel./fax 0372030420/ 0372030421, cod liscal 27302116, cont
llO4lTREZ24A685050710l01X, deschis la'l'rezorena Municipiului Piteqti, reprezentatA prin
domnui - Director Executiv, in calitate de achizitor pe de o partc

{,:
S.C. LICA & CO SRL, cu sediul in Pite$ti, str. Eremia Grigorescu, Bloc P.3, Sc.A, Ap.l5,

jud. Argeq, te1.0745172601, numir de inmatriculare la Registrul Come(ului J03/289111992, cod
fiscal RO 2518182, cont RO43TRE20465069XXX001527, deschis la Trezorcria Municipiului Piteqti,
reprezentati prin domnul Director, in calitate de prestator, pe de altl parte.

2. Delinilii
2.1 - ln prezenful contract urmltorii termeni vor fi interpretai astfel:
a)controct - prezentul contract gi toate anexele sale;
b)acltixitor Si prestator - pdrlile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentuI contract;
c)pre1ul contrsctultti - prelul ptltibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplrnirea integrali $i corespunzatoare a tururor obligaliilor asumate prin contract;
d)servicii - activitili a ceror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb qi orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligalia de a le fumiza aferent serviciilor
prcstate confOrm contractului:
f)for1a majord - reprezinti o imprejurare de origine exteml, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild qi inevitabild, care se afld in afara controlutui oricdrei pi(i, care nu se datoreazd gregelii
sau vinei acestora, 9i care face imposibill executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe
naturale, restricJii apIrute ca urrnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci
cnullliativd. Nu este considerat fo4i majori un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o
inrposrbilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din p64i;
g) zi - zi calendaristicd; un - 365 d,e zile.

3. Interpreture
3.1 - ln prezcntul contract, cu exceplia unei prevedcri contrare, cuvintele la forma singular vor include
fbrma de plural q;i vicc vcrsa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire Ia zile reprezintd zile calendaristice daci nu se specifici
in rnod difcrit.

Clauzc obligatorii

1, Oltitctul Si pr'.,lul cofitfttuului
4.1 . l'rcstirtolul sc otrligir sil prcstczc scrvicir de proicctarc (proicct tchnic) penlru obicclivul situat itt
lr4urrrcipiul l'itcsti, str'.Snriirrllrr, l'iir1a Snriildarr, litaj ll, in perioada convenitir ;i in contbnnitatc cu
olllrylrliilc ;rsunllrlc prirr prczcrrtul c()nlracl.
.1.2 ,\clrrzitrrrrrl sc oblig,ir si plirleirseii prcstirlorrrlui prclul convcrtit pcntr-u indcplirrirca cor)tractului de

.J



Art.5. Preful contractului
5.1. Prc{ul conveuit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful serviciilor prestate, pl6tibil

prcstatol'ului de citre achizitor. este de 37650 lei firl T.V.A., la care se adaugi 7153,5 lei T.V.A.,
rczultind un prcl total de 44803,5 l.i. 

,,:,

Art.6. Du rata contractului t-':.

(r.1. Plezcntul contract se deruleazd de la data semnirii sale de ambele p54i, respectiv de la data de
02.04.2018 pAni la data de 01.06.201 8.

Art.7. Documentele contractului
7. t . Documentele contractului sunt

a) ofefta de pret
b) caietul de sarcini

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

- elaborare documentalii tehnice necesare in vederea oblinerii avizelor specificate in certificatul
de urbanism
- intocmire proiect tehnic. Proiectul tehnic va cuprinde soluliile tehnico-economice necesare
pentru arhitecturi, instalaJii electrice, temice, sanitare:

- piese scrise (memorii tehnicc, caicte dc sarcini, antcmAsuretori, liste cantit5li, deviz
general gi altele)

- piese desenate (planuri, scheme $i altele)
- verif-rcare tehnici a proiectului tehnic de verificatori atestali M.L.P.T.L.
- elaborare documentalie oblinere autorizalie de construire

8.2. Prestatorul asigurd asistenli tehnici pe perioada executiei lucrdrii gi participa h fazele
determinante prevazute in programul de control activ.
8.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel ce niciun fel
de cereri de modificare a prefului, generate de indreptarea erorilor de proiectare pe procesul execuliei
lucrdrilor necesare pentru punerea in functiune a obiectiwlui de investilii, nu vor putea fi admise.
8.4. Prestatorul se obligl se presteze serviciile la standardele gi/sau performan[ele prezentate in ofertd.
8.5. Prestatorul se obligd si despigubeascl achizitorul impotriva oricAror:

a) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezulti din incllcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturl cu serviciile achizi{ionate, qi

b) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturS, aferente, care rezulti din
nerespectarea clauzelor contractuale.

8.6. Prestatorul are obligatia de a preda intreaga documentatie, respectiv in 4 exemplare din care trei
exemplare pe suport de hirtie qi unul in format electronic.
8.7. Prevederile prezentului contract se completeazi cu obligafiile gi rdspunderile proiectanlilor
prevdzute de Legea nr. 10/1995 republicati, cu modificirile gi completlrile ulterioare

Art.9. Obligaliile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligi sd receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. Serviciile prestate
vor fi considerate receptionate dupa verificarea si aprobarea acestora de citre achizitor.
9.2. Achizitorul se obligi si pldteasci preful serviciilor cetre prestator, in termen de 20 de zile de la
primirea facturii si a procesului verbal de receptie a serviciilor.

Art.l0. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabill a obligafiilor
10.1. In cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatoml nu rcu$e$te si-9i indeplineasc6 obligaliile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul total al contractului ca penalitdli, o sumi
echivalenti cu 0,1% pc zi din prelul contractului, iar prcstatorul are obliga{ia de a achita achizitorului
suma dedusd.



l(1.2. In cazul in care achizitorul nu iqi onoreazi obligaliile in termen de 10 zile de la expirarea
pcrioadei prevazute la punctul 9.1, atunci acestuia ii revine obliga{ia de a pllti, ca peDalitrli, o sume
ccltivalcnti cu 0,1% pe zi din plata neefectuatl.
10.3. Nerespectarca obligaliilor asumate prin prezentul contract dc citre una dintre pdrti, in mod
culpabil si repetat, dd dreptul pir{ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde
plata de daune-interese.
f 0.4, Achizitorul iqi rezervi dreptul de a renunfa la contract, printr-o notificare scrisi adresatd
prestatorului, firl nici o compensatie, dacd acesta din urmd di faliment, cu condilia ca aceasti anulare
sd nu prejudicieze sau sd afecleze dreptul la acliune sau despigubire pentru prestator. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitl
p6ni la data denunJdrii unilaterale a contractului.

Art.l 1. Alte responsabilitifi ale prestatorului
11.1. (l) Prestatorul are obligafia de a executa serviciile prevAzute in contract cu profesionalismul qi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat $i in conformitate cu oferta gi caietul de sarcini.
(2) Prestatorul se obligi sd supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,

materialele, instalaliile, echipamenlele gi orice alte asemenea, fie de natur[ provizorie, fie definitiv6,
cerute de gi pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuti in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
I 1.2. Prestatorul rdspunde de:

a) precizarea prin proiect a categoriei de irnportanta a construcJiei;
b) asigurarea prin proiecte gi detalii de execujie a nivelului de calitate corespunzltor cerinlelor

esenfiale, cu respectarea reglementdrilor tehnice gi a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialiqtilor verificatori de proiecte atestali, precum $i

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

esenliale;
e) stabilirea modului de tratare a defectelor apirute in execulie, din vina proiectantului, la

construcliile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzltor cerintelor esenliale;
11.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu cele
prevdzute in oferti. Totodatd, este respunzdtor at6t de siguran(a tuturor operaliunilor gi metodelor de
prestare utilizate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

Art.l2. Alte responsabilitifi ale achizitorului
12.1 Achizitorul se obligi sd pun[ la dispozilia prestatorului orice facilitdti gi/sau informalii pe care
acesta le-a cerut in ofefta qi pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

Clmtze speciJice

Art.l3. Receptie si verificlri
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
Ior cu plevederile din of'erti gi caietul de sarcini.
13.2, Verificdrrle vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract, achizitorul
avAnd obligalia de a notifica prestatorului identitatea reprezentan]ilor sii imputemicili pentru acest
scop.

Art.l4. inccpere, linalizarc, intArzieri, sistare
11.1. (l) I)rcslatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor dupd semnarca contractului de odtre
ambcle pirrli.

(2) lrt cazul itr carc pfcstatorul sui'erir intarzieri gi/sau suportd costuri suplinrentarc, datorate in
cxclrrsivilalc trclrizitorLrlui pilrlilc vor stabili dc corlun acord:

a) plclungirca perioadci dc- prestarc a selviciulur, gi
lr\ lrrl;tlrrl r:hr:llrriclilor al'crentc. dacl estc cazul. care se vor adluga la prelul contractului.



14.2. (l) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare fazd a acestora previzuti a
fi terminati intr-o perioadi stabiliti in graficul de prestare, trebuie finalizatc in tennenul convcnit de
pdr'fi, termen care se calculeazi de la data inceperii prestdrii serviciilor.

2) ln cazul in care apar:
a) orice motive de int6rzicre, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
b) alte circumstanle neobi$nuite, susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incdlcarea
contractului de cetre prestator,

prestatorul este indreptdfit si solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a
acestora, pa(ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi vor semna un act adilional [a

contract.
14.3. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectA perioada de prestare, acesta
are obligafia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea perioadei de prestare se

face cu acordul pd(ilor, prin act adilional.
14,4 in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice
intdrziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitili prestatomlui.

Art.l5. Ajustarea prefului contractului
15.1. Pentru serviciile prestate, pletrile datorate de achizitor, prestatorului sunt cele declarate in ofertl,
anexd [a contract.
I 5.2. Prelul conlractului este ferm.

Art,l6. Amendamente
16.1. Pa4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contracrului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeaz6.

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

Art.17. Cesiunea
17.1. Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau partial obligaliile sale asumate prin prezentul
contract.
17.2. Prestatorul are obligalia de a se achita de obliga{iile asumate, in mod direct qi nu prin
subcontractanJi.

Art.I8. Forta majora
18.1 Forta majord este constatatd de o autoritate competente.
18.2 Forta majord exonereaze pe1 e contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaze.
18.3 Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de aciiune a forlei majore, dar fErd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pe4ilor pdni la aparilia acesteia.
18.4 Partea contractante care invocd forta majori are obligaJia de a notifica celeilalte pd(i, imediat qi

in mod complet, producerea acesteia qi si ia oricc misuri care ii stau la dispozilie in vederea limitarii
consecinlelor.
18.5 Daci for{a majori actioneazd sau se estimeazi ch va acliona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fEri ca vreuna din pdrti sd poati pretinde celerlalte daune-interese.

Art.19. Solutionarea litigiilor
I9.l Achizitoml $i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu indeplinirea
contractului.
79.2 Dacd, dupa l5 de zile de la ?nceperca acestor tratative neoficiale, achizitorul qi prestatorul nu

reugesc si rezolve in mod amiabil o divergen{[ contractuali, fiecare poate solicita ca disputa sd sc

solu!ioncze de cdtre instanlele judecdtoreqti din Romdnia.



Art.20. Limba care guverneazi contractul
20.1 Limba care guverneazd conlractul este limba romiind.

Art.2l. Comuniciri
21.1 (1) Orice comunicare intre p5rti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sI fie
transmisi in scris.

(2) Orice docur.nent scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat $i in momentul
pri r.niri i.
21.2 Comunicirile intre pdrli se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmirii in scris a primirii comunicdrii.

Art,22, Lege^ aplicabill contractului
22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Rominia.

Pirlile au inteles si incheie azi .:7..=.\..7.ut./. prezentul contract in doud exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

Achizitor. Prestator
S.C. LICA & CO SRL

Director
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