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     CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

NR. 25.122 DIN 05.05.2021         

 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii. 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

 

COMUNA GIROC, cu sediul in Giroc, str.Semenic, nr. 54, jud.Timiș,  cod fiscal 5390613, cont 

trezorerie RO09TREZ24A510103200130X deschis la Trezoreria Timișoara  reprezentat prin 

primar  Dl. Iosif Ionel Toma, in calitate de achizitor, pe de o parte 

 

si 

      SC SCHUBERT & FRANZKE SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 83, 

jud. Cluj, avand nr. de inregistrare la Oficiul Registrul  Comertului J/12/1792/2005, CIF : RO 

17581153, Cont bancar avand contul nr. RO 58TREZ 2165 069X XX01 7101 deschis la  

Trezoreria  Cluj Napoca, prin reprezentant legal de catre administrator d-na Rad Anamaria, în 

calitate de prestator, pe de alta parte.      

 

II. OBIECTUL  SI PREŢUL CONTRACTULUI  

 

2.1. Obiectul contractului consta in prestarea de servicii de COLECTARE NUMERE DE 

CASE/ADRESE POSTALE de pe raza UAT Giroc, precum si procesarea acestora si crearea 

bazei de date aferente. 

 
2.2. Preţul serviciilor ce fac obiectul prezentul contract este de 99.000 RON +TVA= 117.810 lei 
TVA inclus, conform achiziției SICAP DA27895523 din 05.05.2021, COD CPV: 72314000-9 
Servicii de colectare și de colaționare date (Rev.2), aferent colectarii si procesarii unui numar de 
maxim 9.000 de numere postale.  

2.3. Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract, prestatorul va emite 2 facturi, dupa cum 

urmeaza: o factura dupa finalizarea serviciilor aferente numerelor de casa din Giroc, si o alta 

factura dupa finalizarea serviciilor aferente numerelor de casa din Chisoda. Totalul ambelor 

facturii este suma de 99.000 lei +TVA = 117.810 lei TVA inclus. 

2.4. Termenul de plata pentru facturile prevazute la art. 2.3 este de 30 de zile de la emitere si 

comunicare, dupa semnarea proceselor verbale de predare aferente fiecareia dintre serviciile 

facturate. 

 2.5. In cazul în care Achizitorul nu achita la termenul prevazut facturile emise de catre Prestator, 

acesta va putea fi obligat la plata unor penalitati de 0,1% pe fiecare zi de intarziere până la 

achitarea întregii sume restante. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI. TERMEN DE LIVRARE 

 

3.1. Contractul se incheie pe o perioada determinata, intra in vigoare la data semnarii si iese din 

vigoare la data finalizarii obligatiilor de catre ambele parti. 

 

3.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract în termen de 3 

(trei) luni, de la data semnării prezentului contract.  
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IV. OBLIGATIILE PARTILOR 

 

4.1. Obligatiile Prestatorului 

 

4.1.1 Prestatorul va determina numerele de casa din teren cu ajutorul unui soft specializat, va 

proceda la introducerea informatiei si salvarea ei in baza de date, introducerea informatiilor direct 

din teren, furnizarea datelor colectate la finalizarea proiectului.  

4.1.2 Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia Achizitorului datele geospatiale colectate in format 

ESRI shapefile (format digital vectorial).  

4.1.3 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract in termenul 

contractual stabilit la art. 3.2. 

4.1.4 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.  

4.1.5 Prestatorul se obliga sa 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, in masura in care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.1.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 

obligaţiile asumate.  

4.1.7 Prestatorul pastreaza dreptul de a utiliza in orice mod datele (numerele de casa) colectate 

din teren. 

 

4.2. Obligatiile Achizitorului  

 

4.2.1 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator conform modalităţii de plată şi 

termenelor convenite la art. 2.2-2.5 din prezentul contract. 
4.2.2  Achizitorul se obliga sa puna la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le solicita şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
4.2.3 Achizitorul se obliga sa recepţioneze, serviciile prestate în termen de 5 zile lucratoare de la 
predarea acestora.   
 
 

V. RECEPTIE SI VERIFICARI  

 

5.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile contractuale. 

 

5.2 Verificãrile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 

are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor sai împuterniciţi pentru 

acest scop. 

 

VI. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

 

6.1.  Preţul contractului nu se ajustează. 

 

VII. CESIUNEA 

 

7.1 - Partile au obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligatiile asumate prin contract, fara sa 

obţina, în prealabil, acordul scris al celeilaltei parti.  
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VIII.       FORTA MAJORA 

 

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzator – total sau parţial – a oricarei obligaţii care îi revine in baza 

prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzată de 

forţa majoră constatata de către autorităţile competente, asa cum este definita de lege. 

 

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 de ore 

de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor 

lui. 

 

8.3. Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile 

au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa 

pretinda daune-interese. 

 

VIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI 

 

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte 

este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a 

prezentului contract. 

 

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare 

recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de 

oficiul postal primitor /curierul rapid, pe aceasta confirmare. 

 

9.3. Daca notificarea se trimite prin fax/e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa 

cea in care a fost expediata. 

 

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate 

prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

 

 

IX. INCETAREA CONTRACTULUI 

 

10.1  Prezentul contract inceteaza: 

-  de drept, la expirarea duratei pentru care a fost incheiat 

-  prin acordul ambelor parti 

-  prin reziliere unilaterala pentru nerespectarea clauzelor contractuale, cu o notificare scrisa cu 60 

zile inainte 

10.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre 

partile contractante. 

10.3. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat 

incetarea contractului. 

 

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

 

11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de 

catre reprezentantii lor. 

11.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor 

adresa instantelor judecatoresti competente din Cluj-Napoca. 
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XI. CLAUZE FINALE 

 

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 

contractante. 

 

12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, 

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau 

ulterioara incheierii lui. 

 

 Prezentul contract s-a incheiat azi 05.05.2021, in 2 exemplare originale, cate unul pentru 

fiecare parte. 

    

 
 

 

 

    ACHIZITOR                                                                             PRESTATOR  

          COMUNA GIROC                      S.C. SCHUBERT&FRANZKE S.R.L. 

           

 Primar,                                                                                    Administrator, 

        Dl Iosif Ionel Toma                      RAD Anamaria              

 

 

  
           Avizat juridic,                                                                                         Manager proiect 

     Compartiment Juridic                                                                                    Tarta Florin 

     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 

 
 


