IV. CONTRACT DE SERVICII
NR.______________DATA_______________

Preambul

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul
contract de prestare servicii, între:

1. Partile contractante:

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI, cu sediul in Bd.
Marasti, nr.59, sector 1, Bucuresti, cod postal 011464, telefon: 318.25.64, fax: 318.02.96, codul fiscal (CUI)
4602041, reprezentată prin Prof. Univ. Dr. Cîmpeanu Sorin Mihai, funcţia: Rector si Ec. Laura Iosub, functia:
Director Economic, în calitate de Achizitor,
si
.............................................,

cu sediul in ......................................................, Cod unic de identificare:

........................, numar de înregistrare la Registrul Comertului:.............., Telefon:....................., cont trezorerie
.................................., deschis la Trezoreria .................., reprezentată prin .............................., în calitate de
Prestator, pe de altă parte

a intervenit prezentul contract, luand in considerare si urmatoarele definitii si interpretari:
Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. Achizitor şi Prestator - părtile 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 fac obiect al contractului;
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;
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f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea
şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

Interpretari
a. 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.
b. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

2. Obiectul principal al contractului
2.1 - Prestatorul se obligă să presteze:


Servicii de organizare a 3 conferinte pentru imbunatatirea competentelor antreprenoriale din domeniile
SNC/SNCDI, necesare in vederea îndeplinirii acțiunilor menite să conducă la atingerea obiectivelor
asumate prin proiect, respectiv formarea şi calificarea persoanelor, este necesară achiziţia serviciilor
specializate de organizare de evenimente si conferinte in cadrul proiectului „Creșterea gradului de
competitivitate a angajaților, antreprenorilor și a întreprinderilor care activează în domeniile SNC/SNCDI Creștem Competitivitatea IMM”; POCU/227/3/8/117617, in Regiunea Sud-Vest Oltenia, conform
solicitarilor emise de Achizitor.

2.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile efectiv prestate.
3. Preţul contractului
3.1 Pretul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de catre Achizitor, pentru „Serviciile
de organizare a 3 conferinte pentru imbunatatirea competentelor antreprenoriale din domeniile SNC/SNCDI –este
de ................ lei la care se adauga TVA (19%), astfel:
3.2 Preţurile unitare sunt ferme si rămân neschimbate pe toata durata de valabilitate a acestuia.

4. Durata contractului
4.1 Durata prezentului contract este de la data de 15 martie 2019 pana la data de 14 august 2019.
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5. Executarea contractului
5.1 – Executarea contractului poate începe după semnarea contractului de catre ambele parti in functie de
solicitarile Achizitorului.

6. Documentele contractului
6.1 Documentele anexe ale contractului sunt:
a) Caietul de sarcini
b) Propunerea tehnica
c) Propunerea financiara
7. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
7.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, in conformitate cu art. 39
alin.(3) si art.40 din HG 395/2016, în cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, respectiv de …………… lei
fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea prezentului contract.
7.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a
notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
7.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conform art.42, alin(2) din HG 395/2016.
8. Obligaţiile principale ale Prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele si in conformitate cu cerintele
prevazute în caietul de sarcini.
8.2 Prestatorul va desemna o persoana responsabila cu derularea contractului ce va tine legatura cu Achizitorul.
8.3 Prestatorul se obligă să despagubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea 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
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
9. Obligaţiile principale ale Achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor efectiv prestate către Prestator, in termen de maxim 30 zile
de la facturare - dar numai dupa receptia serviciilor in conditiile pct. 12
9.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile si sa semneze documentele de receptie, conform pct. 12, prin
care se certifica prestarea serviciilor în termenii conveniti.
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10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
10.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.3 - Cu exceptia prevederilor clauzei de forta majora, neindeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a
solicita penalitati Prestatorului.
10.4 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute la timp obligaţiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe
zi de intarziere din valoarea contractului.
10.5 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu efectueaza plata pentru serviciile efectiv prestate
conform prevederilor pct.8.1, Prestatorul are dreptul de a solicita, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0,01% pe zi de intarziere din valoarea facturii platite cu intarzire.

Clauze specifice
11. Incetarea contractului:
11.1 Prezentul contract încetează de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti, in
urmatoarele conditii:
- prin executare;
- prin acordul de voinţă al părţilor;
- prin denunţare unilaterală, in cazul neindeplinirii culpabile a obligatiilor prezentului contract de catre una
dintre parti, caz in care partea prejudiciata este obligata sa notifice cealalta parte despre neindeplinirea
obligatiilor, contractul putand fi reziliat dupa 15 zile de la primirea notificarii;
- la expirarea termenului prevazut in contract;
- prin imposibilitate fortuită de executare, caz in care se vor aplica masurile legale speciale prevazute in
lege;
- in cazul in care Prestatorul este declarat in incapacitate de plati sau impotriva sa a fost declarata
procedura de faliment;
- in cazul in care una din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara
acordul celeilalte parti;
- din orice alte cauze prevăzute de lege.
11.2.Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
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11.3. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
12. Alte responsabilităţi ale Prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru
contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu prezentul 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. Alte responsabilităţi ale Achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a
solicitat în caietul de sarcini/propunerea tehnica şi pe care le considera 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 din caietul de sarcini.
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de
a notifica, în scris, Prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare, reziliere
15.1 - (1)Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la solicitarea Achizitorului.
(2) În cazul în care

prestatia suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate

Achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, sau
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.
15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu poate respecta clauzele contractului, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului.

16. Amendamente
16.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, in conditiile legii.
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17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - 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.
17.4 - 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.
17.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să
poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecatoreşti de la sediul Achizitorului.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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Parţile au înteles să încheie azi ..................................... prezentul contract în trei exemplare, doua pentru Achizitor
si unul pentru Prestator.
ACHIZITOR,
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE
SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI
RECTOR,
PROF. UNIV. DR. SORIN MIHAI CÎMPEANU

PRESTATOR,
………………………………….

……………………,
………………………

PRORECTOR,
PROF. UNIV. DR. DUMITRU DRAGOTOIU

DIRECTOR GENERAL
ING. MARIANA POSTAMENTEL

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. LAURA IOSUB

DIRECTOR ACHIZITII PUBLICE,
ING. SEBASTIAN MUSTATA

VIZĂ BIROUL JURIDIC,
CONSILIER JURIDIC IRINA DINITA
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