FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formular 1

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în
situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia
dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face
obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular 2

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)
la procedura de
____________________________________________
pentru
achiziţia
de
__________________________________________________, cod CPV _____________________, la data
de ____________________ organizată de _______________________ (denumirea autorităţii contractante),
declar pe proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea
98/2016.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată
încălcarea acestor obligaţii;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare
şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative
solicitate;
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu
am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor
autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea
acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator
economic.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată )

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formular 3

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016
1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)
la procedura de
____________________________________________, declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu
persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi
finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din
procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea
şi finalizarea procedurii de atribuire:
Manon Emilia Cristoloveanu – Director General.
Vadana Catalin – Director General Adjunct Economic.
Ragea Leontina – Sef Serviciu A.P.U.C.
Macovei Liliana – consilier Serv.APUC
Crihana Emanuela- consilier Serv.APUC
Dolia Marcel Mirodian–Birou Juridic.
Velici Silviu - Birou Juridic.
Alexiu Daniela –Sef Birou Juridic
Negoita Alexandru –Comp. PSI
Buzatu Angelica -Sef Birou Salarizare
Acsente Marian –Sef CCAARCTT
Hirlesteanu Mihaela –Serviu Financiar-Contabilitate
Stanciu Veronica –Serviu Financiar-Contabilitate
Necula Cristi- Leonard– Consilier Centrul evidenta si monitorizare gestiuni si patrimoniu
Chiriac Iulica – Inspector Centrul evidenta si monitorizare gestiuni si patrimoniu
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI
Str. Brăilei nr. 138B, Galaţi, 800366
Tel. 0236/311086, 311087
Fax. 0236/479476
e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro
web: www.dgaspcgalati.ro
operator prelucrare date cu caracter personal nr. 9768, în conf. cu Legea nr.677/2001

Nr.

/

CONTRACT
PRESTARI SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII
2018
1. Părţile contractante
In temeiul Legii nr.98 din 19.05.2016 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati, strada Brailei,
nr.138B , telefon/fax 0236311086/0236479476, cod fiscal 17094425 cont trezorerie RO 91
TREZ24A680600200130X, reprezentată prin dna Manon Emilia Cristoloveanu, funcţia
Director General în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
.................................................................................,adresa.................................................,
telefon...............;fax......................... e-mail: ........................, cod fiscal............................, nr.
de
inmatriculare
in
Registrul
Comertului...............................,
cont
.......................................................deschis
la
trezoreria/banca.....................................,
reprezentata prin................................., functia de.........................................., in calitate de
prestator, pe de alta parte.
2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii – activitatile a caror prestare face obiectul contractului;

Vă atragem atenția că operațiunile exercitate fără drept în legătură cu acest document ( multiplicarea, difuzarea, adaptarea,
completarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea) către terți prin transmiterea sub orice formă, se află sub incidența Legii
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

e. produse – echipamentele, masinele, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri
cuprinse in anexa/anexele in prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le
furniza in legatura cu serviciile prestate conform contractului;
f. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi
care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
Se adauga orice alţi termeni pe care părţile înţeleg sa îi definească pentru contract.
3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu
se specifica în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii medicale privind examene medicale de
specialitate si examene de medicina muncii conform anexei la contract in
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile prestate.
5. Preţul contractului
5.1. – Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre
achizitor este de ........................lei fara T.V.A.
6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este începând de la data semnarii acestuia de catre
ambele parti si pana la data de 31.12.2018.
6.2.- Prezentul contract încetează sa producă efecte la data de 31.12.2018.
7. Documentele contractului
7.1.Documentele contractului sunt:
- propunerea financiara ;
- anexa contract;
8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1. – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele
prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract, in conformitate cu normele aplicabile
emise de Ministerul Sanatatii.
8.2. – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare
prezentat in propunerea tehnica.
8.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu produsele achiziţionate;
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de
către achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate în termenul convenit.
Vă atragem atenția că operațiunile exercitate fără drept în legătură cu acest document ( multiplicarea, difuzarea, adaptarea,
completarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea) către terți prin transmiterea sub orice formă, se află sub incidența Legii
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

9.2. - Achizitorul se obliga sa plătească preţul serviciului către prestator pe baza de
factura, numai daca factura va fi insotita de documente justificative care atesta efectuarea
prestatiilor solicitate, în termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii la registratura
autoritatii contractante.
9.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce
achizitorul isi onorează obligaţiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt
timp posibil.
9.4 - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a creste sau diminua numarul de
prestari servicii medicale de specialitate si medicina muncii prevazute initial, in functie de
necesarul obiectiv al autoritatii contractante si conform legislatiei in vigoare.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-şi îndeplinească
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o suma echivalenta cu 0,01% pe zi de intarziere din pretul contractului ramas
neexecutat.
10.2. - În cazul în care achizitorul nu isi onorează obligaţiile din vina sa exclusivă în
termen de 60 de zile de la expirarea perioadei convenite (conform art.9.2) atunci acestuia îi
revine obligaţia de a plati, ca penalităţi, o suma echivalenta cu 0,01% pe zi de intarziere din
preţul contractului ramas neexecutat.
10.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil şi repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi
de a pretinde plata de daune-interese.
Clauze specifice
11. Garanţia de buna execuţie a contractului
11.1. - Prestatorul se obliga sa constituie garanţia de buna execuţie a contractului, în
cuantum de 5% fara T.V.A. din pretul total al contractului, prin retineri succesive din plata
facturilor partiale pana la concurenta sumei finale. In acest caz contractantul are obligatia de
a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Mun.Galati. Suma
initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica
de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta
urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in
documentatia de atribuire.
11.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu isi îndeplineşte, nu isi executa, executa cu
întârziere sau executa necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica
acest lucru prestat, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.3. - Achizitorul se obliga sa restituie garanţia de buna execuţie în termen de 14 zile de
la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
11.4. - Garanţia serviciilor este distinctă de garanţia de buna execuţie a contractului.
12. Renuntarea si rezilierea contractului
12.1. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urma da faliment, cu condiţia
ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data denunţării unilaterale a
contractului.
12.2 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.
Contractul se considera reziliat de plin drept fara interventia Instantelor judecatoresti sau a
altor autoritati/organe dupa trecerea termenului de preaviz de 5 zile lucratoare de la
comunicarea notificarii.Comunicarea poate fi facuta in scris si transmisa prestatorului prin
orice modalitate.
Vă atragem atenția că operațiunile exercitate fără drept în legătură cu acest document ( multiplicarea, difuzarea, adaptarea,
completarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea) către terți prin transmiterea sub orice formă, se află sub incidența Legii
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

12.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii, in
cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura
incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
12.4 - In cazul prevazut la clauza 12.3, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea de contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
12.5 - In cazul rezilierii contractului de catre prestator, acesta este obligat de a emite un
preaviz de anulare a contractului cu cel putin 30 de zile inainte, perioada in care se obliga sa
presteze serviciile indicate in prezentul contract.
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnica.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1. - Achizitorul se obliga sa pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnica şi pe care le considera necesare
îndeplinirii contractului.
15. Recepţie şi verificări
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică .
15.2 Verificările serviciilor vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul
contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentatilor
sai imputerniciti pentru acest scop.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la incheierea prezentului contract.
16.2. Serviciile prestate în baza contractului vor fi efectuate in conformitate cu
reglementarile nationale in vigoare si vor fi realizate in termen de 15 zile de la termenul de
expirare a avizelor medicale anterioare. Examinarile se vor efectua la sediul prestatorului,
conform programarilor stabilite de comun acord cu achizitorul.
16.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul convenit,
acesta are obligaţia de notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/
perioadelor de prestare se face cu acordul părţilor.
16.4. Întârzierea în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului potrivit prevederilor clauzei 10.1.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexa la contract.
17.2. - Preţul contractului ramane fix pe toată durata de derulare a contractului.
18. Amendamente
18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului
19. Subcontractanţi
19.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontracteaza părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractantii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate
contractele încheiate cu subcontractantii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
Vă atragem atenția că operațiunile exercitate fără drept în legătură cu acest document ( multiplicarea, difuzarea, adaptarea,
completarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea) către terți prin transmiterea sub orice formă, se află sub incidența Legii
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de prestator de modul în care isi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
isi îndeplinesc partea lor din contract.
19.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul
contractului şi va fi notificată achizitorului.
20. Forta majoră
20.1. - Forta majoră este constatată de o autoritate competenta.
20.2. - Forta majoră exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.
21.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
sa se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
22. Comunicări
22.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în
momentul primirii.
22.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail,
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles sa încheie, prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,

Vă atragem atenția că operațiunile exercitate fără drept în legătură cu acest document ( multiplicarea, difuzarea, adaptarea,
completarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea) către terți prin transmiterea sub orice formă, se află sub incidența Legii
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