CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA - NĂSĂUD

COMPLEXUL MUZEAL BISTRIŢA-NĂSĂUD
420016 Bistriţa, str. Gen. Gr. Bălan 19 tel: 0263 211063, fax: 0263 230046,
e-mail:complexmuzealbn@yahoo.com, complexmuzealbn@gmail.com, CUI 4347755,
CONT: RO73TREZ10121G365000XXXX

Contract de servicii nr. .............................................
privind Servicii realizare "Bust din bronz Elie Miron Cristea-primul Patriarh al Romaniei",

1. Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare, a Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publice/ acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Raportului de atribuire a contractului de servicii,
Între:
Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, adresa sediu, Bistrita, str. Gen.Grigore Balan nr.19
telefon/fax: 0263-211063, 0263-230046 cod fiscal: 4347755, cont trezorerie:
RO25TREZ1015010XXX000227, deschis la Trezoreria Bistrita, reprezentata prin Gavrilaș
Vasilichi George Alexandru, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
si
SC .......................................................... , adresa sediu,.........................Str. ......................
nr........, jud. .................................... telefon/fax: .................................., cod fiscal ......................,
Nr.ord.reg.com:................................., cont bancar/trezorerie
..........................................................., Banca/Trezoreria, reprezentata prin dl/d-na.......................
........................................., administrator, în calitate de Prestator, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
Contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale;
Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
Pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, în baza contractului pentru
îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

Formular de oferta - actul juridic prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achizitie publica;
Grafic de prestare a serviciilor – esalonarea serviciilor conform termenului de prestare propus
prin formularul de oferta.
Graficul de plati – esalonarea platilor, situatiilor provizorii pâna la nivelul contractului.
Propunerea financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte
conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin
documentatia de atribuire;
Durata contractului – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice (de la data
încheierii pâna la receptia finala),
Durata de prestare - durata de timp angajata prin oferta de prestare conform graficului de
esalonare a serviciilor (se calculeaza de la data din ordinul de începere a contractului),
Obiectul contractului - executarea si finalizarea serviciilor de realizare a site-ului institutiei.
Zi - zi calendaristica;
An - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se
specifica în mod diferit.
4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa execute Servicii realizare "Bust din bronz Elie Miron Cristeaprimul Patriarh al Romaniei", cod CPV-92312230-2 Servicii prestate de sculptori (Rev.2),
conform ofertei si DA nr........................................., pentru Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud,
in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor,
conform ofertei, este de ......................... lei fara TVA, la care se adauga TVA 19%, adica........,
lei, valoarea totala este de.....................................
Plata se efectueaza în contul prestatorului.
6. Durata contractului
6.1 Durata de prestare este de la data de ........................ pana la data de 21.12.2018.
7. Documentele anexe la contract
7.1 Documentele anexe la contract sunt:
a) oferta prestatorului, (cu oferta si notificarile SEAP),
b) Caietul de sarcini/Solicitarea de oferte,
8. Obligatiile Prestatorului
8.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele
prezentate in oferta, anexa la contract.
8.2. Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele servicii: Servicii realizare "Bust din bronz Elie
Miron Cristea-primul Patriarh al Romaniei",conform anunt/ solicitare de oferte si oferta:
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8.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: reclamatii si actiuni
in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, utilajele folosite pentru/sau in
legatura cu produsele achizitionate, si daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura de
catre achizitor.
8.4 - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, echipamentele si produse pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
8.5 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul
de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.
9. Obligatiile Achizitorului
9.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, serviciile prestate, sau sa respinga receptia acestora.
9.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile calendaristice

de la acceptarea la plata a facturii emise de catre Prestator.
10. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1 În cazul în care, din vina exclusiva a Achizitorului, Prestatorul nu reuseste sa îsi
îndeplineasca obligatiile asumate prin contract, din valoarea privind realizarea la termen a
serviciilor, Achizitorul are dreptul de a deduce ca penalitati un cuantum de 0,02 % / zi de
întârziere aplicat partii din contract ramasa neonorata.
10.2 in cazul în care Achizitorul nu reuseste sa onoreze facturile emise de catre prestator în
termen de 30 de zile, Prestatorul are dreptul de a aplica penalitati în cuantum de 0,02% / zi
întârziere din valoarea facturii neonorate.
11. Receptie si verificari
11.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea oferta.
11.2 – Receptia serviciilor se va face de catre Reprezentantii nominalizati din cadrul
Complexului Muzeal BN.
12. Începerea, întârzierea si sistarea serviciilor
(1) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
12.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului
de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare si vor semna un act aditional.
12.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act
aditional.
12.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.
13. Modalitati de plata
13.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator în 30 zile de la data înregistrarii
facturii la Registratura Achizitorului. Plata se efectueaza în contul prestatorului .
13.2 Daca Achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 30 zile de la data înregistrarii facturii la
Registratura Achizitorului, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua
ritmul prestarii. Imediat ce Achizitorul îsi onoreaza restanta, Prestatorul va relua prestarea
serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
13.3 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea la plata de catre
Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi platita imediat.
13.4 Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fost prestate conform contractului.
14. Ajustarea pretului contractului

14.1 Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt definite la clauza
5.1 a prezentului contract, conform tarifelor declarate în propunerea de oferta anexa la contract.
14.2 Pretul contractului nu se actualizeaza.
15. Amendamente
15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data încheierii
contractului.
16. Forta majora
16.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.
16.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în
vederea limitarii consecintelor.
16.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17. Rezilierea contractului
17.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, în mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
17.2 Achizitorul îsi rezerva dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scrisa
adresata Prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract prestata pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
17.3 Daca pe parcursul îndeplinirii contractului se constata de Achizitor faptul ca anumite
elemente ale lucrarii sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini,
se va solicita rezilierea contractului si angajarea raspunderii contractuale.
18. Solutionarea litigiilor
18.1 Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura
cu îndeplinirea contractului.
18.2 Daca, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul si Prestatorul
nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din România.
19. Limba care guverneaza contractul
19.1 Limba care guverneaza contractul este limba româna.
20. Comunicari
20.1 (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul
primirii.

20.2 Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii.
21. Legea aplicabila contractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Partile au înteles sa încheie azi, ..................................., prezentul contract, în 2 exemplare, un
exemplar pentru Achizitor si un exemplar pentru Prestator.

Achizitor,
Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud
Manager,
Gavrilaș Vasilichi George Alexandru

Prestator,

