
 

 

 

 

CONTRACT SUBSECVENT DE  PRESTĂRI SERVICII 

 

Nr. ____________________ 

 

 

1. PREAMBUL 

În temeiul O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi 

completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii 

 

 

Părţile 

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA, cu sediul in Braila, str. 1 

Decembrie 1918, nr.52A, adresa de corespondenta soseaua Baldovinesti, nr.20, telefon 

0239/615498, fax 0239/615499,cod fiscal Ro27338691 ,inregistrata la Registrul Comertului sub 

nr.J09/457/2010 avand cont deschis la Raiffeisen, nr. RO75RZBRBR0000060012935157, 

reprezentată prin ing.Balan Costel Danut - director general si ec.Constantin Silvia – Director 

Operatiuni Economico Financiare, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

şi  

            S.C.  ……………. S.R.L., cu sediul în ……………………., telefon: ………………., 

fax: …………………….., având codul fiscal …………………., cont …………………… 

deschis la trezoreria ……………., reprezentată prin ………………….. în calitate de Promitent - 

Prestator, pe de alta parte, denumite în continuare fiecare în parte, „Partea” şi în mod colectiv 

„Părţile”, au convenit încheierea prezentului contract de servicii. 

 

2. TERMENI ŞI DEFINIŢII 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a.  contract - orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru;  

b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. beneficiar - beneficiarul contractului, respectiv SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI 

TARGURILOR SA ; 

d.  preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract,  

acceptate ca fiind corespunzătoare de către achizitor; 

d. servicii  - totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze, în conformitate cu 

caietul de sarcini şi care fac obiectul prezentului contract; 

e. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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; 

f. zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 

de zile. 

g. act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de  

servicii.  

h. conflict de interese - orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o 

opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să  

acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice 

motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau 



 

 

prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, 

salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.   

j. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de 

către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 

necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

 

3. INTERPRETARE 

3.1 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. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică in mod diferit. 

3.3  Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI   

4.1 Prestatorul se obligă să presteze Servicii de colectare si transport gunoi menajer conform  

- caietul de sarcini, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 

contract in cantitatea minima de 3800 mc. 

4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, pentru serviciile 

prestate.  

 

5. CANTITATEA SI PREŢUL CONTRACTULUI 

5.1. Cantitatea minima de servicii achizitionate sunt de 3800 mc iar cantitatea maxima de servicii 

achizitionate sunt de 5700 mc. 

5.2 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, 

conform ofertei prestatorului, este de .... lei fără TVA, respectiv ... lei cu TVA, conform  - 

propunerea financiară, la prezentul contract.     

5.3 Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, este  cel declarat de prestator în propunerea 

financiară, anexa la prezentul contract subsecvent. 

 

6. DURATA CONTRACTULUI 

6.1 Contractul intra in vigoare la data semnarii si este valabil pe o perioada de 8 luni. 

6.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional. 

 

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

7.1 Prestarea serviciilor va începe după semnarea contractului de către ambele părţi. 

 

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

8.1 Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în 

ordinea enumerării, următoarele anexe: 

a) Caietul de sarcini ; 

b) Propunerea tehnică a prestatorului ;   

b) Propunerea financiară a prestatorului ; 

 

9. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

9.1 Prestatorul se obligă să presteze Servicii de colectare si transport gunoi menajer la 

standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică – anexa la prezentul contract şi  în 

conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini - anexa la prezentul contract. 

9.2 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau performanţele prezentate 

în  - caietul de sarcini anexa  la prezentul contract.  

       (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele şi orice alte echipamente, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru 



 

 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract.    

      9.3 Prestatorul are obligaţia să ia toate măsurile legale de asigurare a personalului propriu 

implicat în realizarea contractului, pe linie de protecţia muncii şi P.S.I., instruirea acestuia, 

acordarea echipamentului de lucru şi protecţie, cercetarea eventualelor accidente de muncă şi 

înregistrarea acestora. 

9.4 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) Reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate; 

b) Daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

 

10. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

10.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le solicită şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  

10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit art. 12, serviciile prestate. 

10.3 Achizitorul se obligă să efectueze plătile aferente serviciilor prestate în condiţiile prevăzute 

la art.11 din prezentul contract.  

 

11.MODALITĂŢI DE PLATĂ 

11.1 Plata serviciilor prestate se va efectua lunar, prin ordin de plată, după recepţia serviciilor, 

conform facturilor fiscale emise în baza procesului verbal de recepţie cantitativă  confirmate de 

catre persoanele responsabile la punctele de lucru ale beneficiarului si a rapoartelor de activitate 

aprobate de beneficiar. 

11.2 Plătile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la sediul 

beneficiarului. 

 

12. RECEPŢIE  

12.1 Recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate se va face la punctele de lucru 

menţionate în caietul de sarcini şi vor fi consemnate într-un Proces verbal de recepţie 

cantitativă , confirmat de catre persoanele responsabile din punctele de lucru ale beneficiarului. 

  

13. PLĂŢI ŞI PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE  

13.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi execută obligaţiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca majorare de 

întârziere, o sumă echivalentă cu 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea serviciilor 

care au fost predate cu întârziere, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate. 

13.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a solicita, ca majorări de întârziere, o suma 

echivalenta cu 0,02 % pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, dar nu mai mult decât 

valoarea sumei datorate. 

13.3 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 

prezentului contract. 

 

14. REZILIEREA CONTRACTULUI  

14.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a notifica cealaltă parte privind rezilierea de drept a 

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.  

14.2 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu 

notificările scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la 

neîndeplinirea respectivă precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind 



 

 

neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 

5 zile de la data primirii notificării.  

14.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 15 

zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, 

sub condiţia notificării prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul rezilierii.  

14.4 Prestatorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii doar dupa un 

preaviz notificat in scris achizitorului cu minim 60 de zile anterior intentiei. 

 

14.5 Rezilierea din motive ce ţin de execuţia contractului 

- În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăţi tehnice 

deosebite,  pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice de prestare şi a 

căror pondere în contract este semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie 

iniţiativă sau după caz, la cererea prestatorului, doar dupa un preaviz notificat in scris 

achizitorului cu minim 60 de zile anterior intentiei. 

- Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive 

similare forţei majore, contractul va fi  reziliat. 

15. Garanţia de bună execuţie a contractului  

(1) PRESTATORUL are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în 

termen de 14 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părţi, în conformitate cu 

prevederile art. 90 din H.G.  nr. 925/2006.  

(2) Perioada de valabilitate a garanţiei trebuie să acopere întreaga perioadă de execuţie a 

contractului.  

 (3). In cazul în care prestatorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la 

clauza 15.(1), contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a 

oricărei formalităţi de către ACHIZITOR. 

(4). Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este ................. lei reprezentând un 

procent de 10% din valoarea contractului fără TVA. 

(5). ACHIZITORUL are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă PRESTATORUL nu îşi îndeplineşte, sau îşi îndeplineşte 

necorespunzător 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. 

(6). ACHIZITORUL are obligaţia de a elibera scrisoarea de garanţie de bună execuţie a 

contractului în termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre prestatora obligatiilor asumate 

prin conract, dacă nu a ridicat, până la acea dată, pretenţii asupra ei. 

16.AJUSTAREA PREŢULUI 

10.1 Este permisa ajustarea preturilor numai in coformitate cu prevederile art 97 alin. 2 lit. a din 

HG 925/2006, respectiv au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au 

fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 

modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta în 

cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului cadru. 

  

 

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

17.1 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. 

17.2 Dacă, după 15 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 judecătoreşti  în a căror rază teritorială îşi are sediul achizitorul.  

 

18. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
18.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 



 

 

19. COMUNICĂRI 

19.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă şi în scris. 

        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

19.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon,  fax sau  e-mail cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

 

20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

21. DISPOZIŢII FINALE 

21.1.  Contractul împreună cu anexele sale cuprinde.......  pagini din care:  ....  pagini contractul 

de servicii şi.........pagini documentele contractului, respectiv anexele 1, 2,3. 

21.2 Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, două pentru achizitor şi unul pentru 

prestator.     

 

 

 

                    ACHIZITOR,                          PRESTATOR, 

 

 


