Nr. 34.041 din 09.07.2021

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII
privind
Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și extindere clădiri pentru Școala
Generală cu clasele 0-VIII din comuna Giroc, județul Timiș”, COD CPV: 71520000-9 Servicii de
supraveghere a lucrărilor (Rev.2), conform achiziției SICAP DA28347761 din 08.07.2021
Având ca temei legal:
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.
99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu
modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru
din Legea nr. 99/2016 privnd achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare
S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII denumit în
continuare “Contractul”
Între
COMUNA GIROC , Str. Semenic , Nr. 54 , comuna Giroc, cod postal 307220, judetul Timis, tel/fax
0256 395 648 , 0256 395 798 , cod fiscal 5390613 cont curent RO31 TREZ 6212 4510 271X XXXX
deschis la Trezoreria Timişoara reprezentată prin Dl.Dr.Iosif-Ionel Toma, funcția Primar în calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte
și
S.C. EDIL SMART CONSULT S.R.L, cu sediul social în Moșnița Nouă, Str.Fecioarei, Nr. 8, judetul
Timiș, telefon: 0742.012.206,email: edilsmartconsult@gmail.com , înregistrată la Oficiul Registrului
Comertului , sub nr. J35/1262/2015, cod fiscal nr. 34562968, având contul nr. :
RO98TREZ6215069XXX020565 deschis la TREZORERIA TIMIȘOARA, reprezentată de Ing.
Filipescu Daniel, funcția Administrator, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte
2. Definiţii
În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
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2.1 “Părţile contractante” sunt achizitorul și prestator aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract.
2.2 „Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare în baza Contractului, precum şi succesorii
legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în
înțelesul legislației achizițiilor.
2.3 „Prestator” - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită,
responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.
2.4 „Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat
în scris între unul sau mai mulți operatori economici, numit prestator și una ori mai multe autorități
contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
sale asumate prin Contract.
2.5 „Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;
2.6 „Standard”- orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard
european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de
proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate;
2.7 “ Specificaţii tehnice” - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs,
serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii
autorităţii contractante; ( nu a fost numerotat ca sa se poata identifica eventuale trimiteri);
2.8 „Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care
împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de
către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este
ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu
pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi,
potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă;
2.9 „Asistența tehnică” – înseamnă asistența tehnică acordată de proiectant pe durata execuției
lucrărilor, reprezentând toate activitațile prevăzute de lege și de prezentul contract pe care trebuie să le
îndeplinească personalul proiectantului pe durata execuției lucrărilor până la recepția finală a acestora;
2.10 „Clauza suspensivă”– prestarea efectivă a serviciilor de proiectare, fazele: ... precum si emiterea
notificarii de catre achizitor cu privire la acestea este conditionata de aprobarea indicatorilor tehnico
economici aferenti obiectivului de investitii in conformitate cu art .... din Legea nr. ... aprobare ce se va
emite în baza ...- Nu este cazul.
2.11 “ Subcontractant’ - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și
care execută/prestează și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale serviciilor/lucrărilor sau ale
construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în fața
prestatorului/executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
2.12 “Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,
îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract(majorări de întârziere și/sau
daune-interese);
2.13 “Proiect” – înseamnă totalitatea pieselor scrise și desenate, precum și variantele electronice
(scanate și editabile) elaborate, editate, și dispuse într-o formă coerentă de către prestator, absolut
necesare și suficiente pentru realizarea în condițiile legislației române a obiectivului de investiții, oricare
etapă prevazuta în conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
2.14 “Proiectant” – este elaboratorul proiectului. Acesta poate fi prestatorul însuși sau un
subcontractant al acestuia;
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2.15 “Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a
realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care
asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv
de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau
intervenţie la construcţie existentă
2.16 „ Zi „- zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Aplicabilitate și interpretări
3.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si
pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.
3.2 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.

CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectul contractului
4.1.- Asistență tehnică de specialitate prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare și extindere clădiri pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII din comuna Giroc,
județul Timiș”, respectiv verificarea stadiilor fizice realizate în teren, semnarea și confirmarea situațiilor de
lucrări și realizarea recepției la terminarea lucrărilor, asigurare secretariat în comisia de recepție la terminarea
lucrărilor, COD CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2).

4.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în prezentul contract în conformitate cu achiziția
directă din SICAP cu nr. de identificare DA28347761 din 08.07.2021 în perioada convenită și în
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru prestarea serviciilor plătibil prestatorului de către achizitor și finanțat prin
Programul Operațional Regional (POR), conform achiziţiei directe din SICAP cu codul de
identificare DA28347761 din 08.07.2021 este în sumă totală de 86.612,11 lei.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este egală cu perioada execuției lucrărilor din cadrul proiectului,
respectiv 48 de luni, respectiv până la data de 09.07.2023, sau până la încheierea procesului de recepție
finală a lucrărilor.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) contract ;
b) achiziția SEAP DA28347761 din 08.07.2021;
c) Act Adițional ( dupa caz);
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8. Executarea contractului
8.1 – Executarea contractului începe de la data semnării prezentului contract.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele, respectiv conform
legislaţiei in vigoare .
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în cel mai scurt timp posibil cu respectarea legislatiei in
vigoare.
9.3. Prestatorul are obligatia de-a preda beneficiarului fiecare documentație în 2 exemplare originale
tipărite .
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul 30 zile de la emiterea facturii
de către acesta.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea
sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. (0,15% din preţul contractuului).
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală
din plata neefectuată. (0,15 % pe zi din preţul contractului).
11.3 - 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.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, 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 furnizor. În acest caz,
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Alte resposabilităţi 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 achiziția SICAP .
(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
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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 graficul de
prestare convenit. 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 cerut în propunerea tehnică 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 contractuale si achizitia SICAP.
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
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
achizitia SEAP si semnarea contractului, dupa caz;
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a
fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de
parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
16. Amendamente
16.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
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17. Subcontractanţi
17.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
17.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia
se constituie in anexe la contract.
17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea
sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
achizitorului.
18. Cesiunea
18.1. Intr-un contract de achizitie publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel
contract,obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractului astfel cum au fost stipulate și
asumate inițial.
19. Forţa majoră
19.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.3 - 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.
19.4 - 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.
19.5 - 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.
20. Soluţionarea litigiilor
20.1 - 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.
20.2 - 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, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a Timisoara, fie de către instanţele
judecatoreşti din România.
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21. Limba care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Comunicări
22.1 - (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.
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, 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.
Parţile au înteles să încheie astazi 09.07.2021 prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.
ACHIZITOR
COMUNA GIROC
PRIMAR
Dr. IOSIF-IONEL TOMA

PRESTATOR
S.C. EDIL SMART CONSULT S.R.L
Administrator,
Dl. Filipescu Daniel

Compartiment Juridic
Avizat juridic,
Consilier juridic asistent
Rișcuța Cristina Elena

Birou Financiar –Contabilitate,
Inspector I principal,
Ungureanu Ramona Lavinia

Compartiment Achiziții Publice
Consilier achiziții publice I superior,
Cristina Pârvulescu-Ceica

Compartiment Dezvoltare Locală și Investiții
Manager proiect - Consilier I superior
Bîlc Manuela Delia
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