
CONTRACT DE SERVICII nr. 520641 13.02.2013

In temeiul OUG nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a

contractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de servicii, modificata ,

s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre

Art.l Partile contractante

Municipiul Ctuj-Napoca, cu sediul in muni-cipiul Cluj-Napoqa, str. Molilor nr.3,

5e6030; cod fislal 430s8s1, cod rBAN '2pa.ni2.2i.04fur.9,.25G.xt'tttx...,
primar EMIL BOC, in calitate de achizitor 1,

telefon/fax 02641

reprezentat prin

Comuna Apahida, str. Liber[a\ri,,.y.nll2", cod postal 407035, tel: 0264231777, fax 02641231475,

cod de inregistrare fiscala ..#.#'H.J./.J.+............., reprezentata prin primar FATI GRIGORE , in
calitate de achizitor 2,
Comuna Floresti, str. Avram Iancu, nr. I70, Floresti, judetul Cluj, cod postal: 401280 Cod de

inregistrare fiscala: R4485391 Tel: 0264.265.101 , 0264.265.695 Fax: 0264-265101, reprezentanta
prin - Primar HORIA SULEA, in calitate de achizitor 3,

pe de o parte
si
SC CEAUSESCU&PARTNERS SRL, cu sediul in Constanta, str. Enahita Vacarescu nr.23,judet
Constanta, telefon/fax 0341780001, numdr de inmatriculare J131173612010, cod fiscal
RO27432388, cont (trezorerie, bancl) RO41BUCU1001211046077RON, deschis la Alpha Bank-
Sucursala Constanta, RO26TRE22315069XXX0148007, deschisa la Trezoreia Constanta,
reprezentatd prin Ceausescu Andreea, funclia administrator, in calitate de prestator, pe de alta
parte.

Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.

achizitor si prestutor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
pretul contrsctului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului,
produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le fumiza aferent

serviciilor prestate conform contractului;

fortu majora - urr eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urrnare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de rnai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem

de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
zi - zi calendaristica;
In 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.
Termenul "zl"sav"z7le" sau orice referire lazllereprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.
an - 365 de zlle.



2. Obiectul gi preful contractului
2.1. - Prestatorul se obliga sa presteze < SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU
PROIECTUL RETEA DE SruTII SELF-SERVICE DE INCHIRIERE BICICLETE,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, COM. APAHIDA SI FLORESTI ))

2.2 - Achizitorul (1, 2 si 3) se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru

serviciile prestate, respectiv suma de 8500 lei la care se adauga TVA la data platii, dupa cum
urmeaza'. 62,160A din suma Municipiul Cluj-Napoca, 13,32o/o din suma comuna Apahida si23,92o/o

din suma comuna Floresti.
2.3. Pretul total al contractului este de 8500 lei, la care se adauga TVA 2.040 lei si va fi achitat
prestatorului de catre achizitor (1,2 si 3) astfel: 62,760/0 din suma Municipiul Cluj-Napoca,13,32o/o
din suma comunaApahida si23,92o/o din suma comuna Floresti.

3. Durata contractului
3.1. - Durata prezentului contract este de 12 luni de zile calendaristice, de la data intrarii in vigoare

a contractului.

4. Executarea contractului
4.1. Executarea contractului incepe la data intrarii in vigoare a contractului, respectiv data

transmiterii ordinului de incepere a lucrarii.

5. Documentele contractului
5.1. - Documentele prezentului contract sunt:
a) Propunerea tehnicd qi propunerea financiard;
b) Caietul de sarcini;
c) Actele aditionale, daca este cazul.
d) alte documente, daca sunt necesare(grafic de prestare, grafrc de plati, etc.)

6. Standarde
6.1. - Serviciile prestate inbaza contractului vor respecta standardele prezentate de cdtre prestator

?n propunerea sa tehnicd.

7. Caracterul public al contractului
7.1. (1) Dosarul achizitieipublice are caracter de document public.
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin
acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contrctanta nu are dreptul

de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua exceptii:
- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta

pafie contraclanla
- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

8. Drepturi de proprietate intelectual5
8.1. - Prestatorul are obligalia de a despdgubi achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamalii qi acliuni in justifie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalafiile sau

utilajele folosite pentru sau in legdturd cu prestarea serviciilor; 9i
b) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situafiei in care o

astfel de incilcare rezuh6, din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cdtre achizilon

9. Responsabilitifile prestatorului
9.1. - (1) Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionatismf$i

Atil



promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa tehnicd.
(2) Prestatorul are obligafia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalafiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd, in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul
de prestare convenit. Totodatd este rdspunzdtor aI?tt de siguranla tuturor operatiunilor gi metodelor
de prestare ulllizate, cAt gi de califrcarcapersonalului folosit pe toatd durata contractului.

10. Responsabiliti,tile achizitorului
10.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifie prestatorului orice facilitdli gi/sau

informalii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnicd gi pe care le considerd necesare pentru
indeplinirea contractului.

11. Recepfie qi verificiri
11.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd gi din Caietul de sarcini.
11.2.- Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul

are obliga{ia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentanlilor sdi imputernici}i
pentru acest scop.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
12.1. (1) Executantul are obliga{ia de a constitui garantia de bund executie a contractului in perioada
convenitd in acesta.
(2) Achizitorul are obliga{ia de a elibera garanlia pentru participare in cel mult 3 zile lucrdtoare de
la data constituirii garanliei de bund execulie
12.2. (l) Cuantumul garanfiei de bund executie a contractului reprezintd 5Yo din prelul acestuia fara
TVA; Garanlia de bund executie se poate constitui
prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi parliale. In cazul in care garantra se va
constitui prin instrument de garanlie, aceasta devine anexa la contract, iar in cantl in care garanlia

se va constitui prin relineri succesive din facturile inaintate la pl.atd, contractantul are obligalia de a
deschide un cont la dispozilia autoritdlii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent, iar suma iniliald care se depune de cdtre contractant in contul astfel

deschis este de 0,5o/o din prelul contractului de executie TVA inclus.
(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractantd urmeazd sd alimenteze acest cont
prin retineri succesive din sumele datorate gi cuvenite contractantului pAnd la concurenfa sumei

stabilite drept garantie de bund execulie in documentalia de atribuire. Autoritatea contractanld va
dispune ca banca sd ingtiinfeze contractantul despre vdrsdm6ntul efectuat, precum gi despre

destinalia lui. Contul astfel deschis este purtdtor de dobAndd in favoarea contractantului.
12.3 Restituirea garantiei de bund execulie retinuta pentru proiectul reahzat, se face dupd cum
urmeazd:
Restituirea garanliei de bund executie retinuta pentru lucrarile executate, se face dupd cum urmeazd:
- 70% din valoarea garantlei, in termen de 14 zlle dela data incheierii procesului - verbal de

receplie la terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pdnd \a acea datd pretenfii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
- restul de 30% din valoarea garanliei, la expirarea duratei de garantare a lucrdrilor executate,
pebazaprocesului - verbal de receplie finald.
12.4. Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bund
oricAnd pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul

contractantul nu igi indeplinegte obligafiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
asupra garanliei de bund execulie autoritatea contractantd are obligalia de a notifica

executie,
in care

pret



contractantului, precizAnd obligafiile care nu au fost respectate.

13. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
13.1. - (1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de

la primirea ordinului de incepere a contractului.
(2) in cazul in care prestatorul suferd intdrzien gi/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, pdrlile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; qi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la preful contractului.
13.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oice fazd a acestora

prevdzutd sd fie terminatd intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare trebuie finahzatd in
termenul convenit de pdr,ti, termen care se calculeazd de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2) in cazulincarc;
a) orice motive de intirziere ce nu se datoreazd prestatorului; sau

b) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni altfel decdt prin incdlcarea contractului de

cdtre prestator indreptdlesc prestatorul sd solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau

a oricdrei faze a acestora, parlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un
act adi{ional.
13.3. - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta

are obligafia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea dateilpeioadelor de

prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul par,tiloa prin act adilional.

13.4. - Cu excepfia prevederilor clauzei 21 gi in afaru cazului in care achizitorul este de acord cu o
prelungire conform clauzei 13.3, o intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de

a percepe penalitdfi potrivit prevederilor clauzei 17 .

14. Modalitlfi de plati
Achizitorul(I, 2 si 3) va efectua plata sumelor prevazute la art.2.3 catre prestator in lei, in
termen de maxim 150 de zlle dela data inregistrarii la beneficiar a facturilor emise inbaza
procesului-verbal de receptie a serviciilor prestate.

15. Actualizarea prefului contractului
15.1. - Pentru serviciile prestate pldlile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate in
propunerea financiard.
15.2. - Prelul contractului nu se actualizeaza, preturile fiind ferme.

16. Amendamente
16.1. - Pdrfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act adilional numai in caztil aparifiei unor circumstanle care lezeazd

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

17. Subcontractanti
ll .1. - Prestatorul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnali, in aceleagi

condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
17.2. - (1) Prestatorul are obligafia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele

incheiate cu subcontractantii desemnali.
(2) Lista cuprinzdnd subcontractanfii, cu datele de recunoagtere ale acestota, precum gi contractele

incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.

17.3. - (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fa\d de achizitor de modul in care indeplineqte

contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin r[spunzdtor fa\d de prestator de modul in care iqi indeplin
partea sa din contract. 

h l^lXl(-/ \ ,,



(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd acegtia nu igi
indeplinesc partea 1or din contract.
17 .4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit pattea

sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului gi va fi notificatd
achizitorului.

18. Pen4itlfi, daune-interese
18.1. - in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reuqeqte sd igi indeplineascd obligafiile

asumate prin contract, achizilorul are dreptul de a deduce din prelul contractului (TVA inclus) ca

penalitdli, o sumd echivalentd cu O,7Yolzi intarziere.

19. Modalitifi de incetare a contractului
19.1 Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile in prezentul contract atrage

desfiintarea acestuia de drept, fErd punereainintdrziere qi frrd interventia instanlei de judecatd.

19.2. - Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de

zlle de la apailia unor circumstanle care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului 9i

care conduc la modifi carea clauzelor contractuale in aqa mdsurd incit indeplinirea contractului

respectiv ar fi contrard interesului public.
19.3. - in cazul prevdzut la clauza 18.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pAnd la data denun!5rii unilaterale a

contracfului.

20. Cesiunea
20.1. - Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau par,tial obligaliile sale asumate prin

contract, cu exceptia prev. art. 204^l din OUG 3412006 modificata.

2lForla majori
21.1. - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentd.

21.2. - For,ta majord exonereazd parlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclroneazl".

2I.3. - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a forfei majore, dar frtd' a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pdnd la apailia acesteia.

21.4. - Partea contractantd care invocd fo4a majord arc obligafia de a notifica celeilalte pdrfi,

imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi de a lua orice mdsuri care ii stau la dispozi{ie in
vederea limitdrii consecinfelor.
21.5. - Dacd forla majord ac\ioneazd sau se estimeazd cd va acfiona o perioadd mai mare de 6luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrli ?ncetarea de plin drept a prezentului contract,

frrd cavreuna dintre pdrfi sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solufionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabild, prin

tratative directe, orice nein{elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu

indeplinirea contractului.
22.2. - Dacd dupd 15 zlle de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul gi prestatorul nu

reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se

solulioneze de cdtre instanlele judecdtoregti din Romdnia.

23. Limba care guverneazil contractul
23 .1. - Limba care guvern eazd contractul este limba romdnd.

24. Comuniciri
24.1. - (1) Orice comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd



transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in
primirii.
24.2. - Comunicdrile intre pdrli se pot face qi prin
condifia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

25. Legea aplicabili contractului
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAma.

26. Dispozitii finale
26. Prezentul contract a fost incheiat in patru exemplare originale, cAte unul pentru fiecare parte

contractant6.
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