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Obiectul Contractului
Achiziție de servicii de asistență tehnica în vederea prelucrării generării și
editării declarației lunare D 112 - Declarația privind obligațiile de plata a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor
asigurate - conform Ordinului comun al ministrului finanțelor publice nr. 1977/
09.12.2013, ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice
nr.2757/ 23.12.2013 și al ministrului sănătății nr. 1580/ 23.12.2013.
Descrierea serviciilor
Pentru întocmirea declarației unice – D 112, din aplicația proprie de salarizare
a Județului Iași-Consiliul Județean Iași, se poate face export al datelor în vederea
prelucrării, generării și editării declarației și anume în format Excel se exportă datele
precizate explicit în actele normative menționate anterior.
Atașăm 4 anexe, corespunzătoare secțiunilor din declarația unică, fiecare
anexa conținând linia de titlu din fișierul asociat.
Valoarea estimată totală a serviciilor
Valoarea estimată totală a serviciilor este de 8.500 lei cu TVA și include :
- declarațiile lunare 112 aferente drepturilor salariale ale anul 2017,
precizăm că în valoarea estimată a serviciilor de asistență tehnică, sunt incluse
declaratia initială si/sau declarațiile rectificative (dacă va fi cazul) și
- 10 declarații rectificative aferente recalculelor drepturilor salariale,
pentru perioda octombrie 2015 - iulie 2016.
Locul prestării serviciilor
Serviciile de asistență tehnică în vederea prelucrării generării și editării
declarației lunare D 112 vor fi prestate la sediul furnizorului.
Criterii de atribuire
Criteriu de atribuire este “prețul cel mai mic”.
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Cerințe pentru ofertant
- obiectului de activitate al furnizorului trebuie să fie de : prestare servicii de
asistenta tehnică pentru produse soft, producție soft , servicii informatice, etc.
- este necesar ca furnizorul de asistență tehnică să respecte prevederile LEGII nr.
677 din 21 noiembrie 2001(*actualizată*) pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și va da o
declaratie pe proprie raspundere în acest sens ,
- nu este necesar un numar minim de salariați care să-l dețină ofertantul
Grafic de comunicare intre furnizor
- fisierului in format .xls va fi transmis furnizorului în vederea prelucrarii datelor,
generării, verificării și editării declarației lunare D 112,
- Declaratia 112, verificata si editată, se trimite în format electronic la Consiliul
Judetean în maxim doua zile lucratoare de la primirea fisierului in format.xls
Durata contractului
Durata contractului va fi de 12 luni, cu precizarea că declarația lunii ianuarie 2017
trebuie depusa până pe 25 februarie 2017, iar declarația lunii decembrie 2017 se va
depune până pe data de 25 ianuarie 2018
Numarul asiguraților care fac obiectul Declarației 112 este de aproximativ 250
Recepția serviciilor
Modalitatea de recepţie a serviciilor de asistenta tehnica în vederea prelucrarii,
generarii, editarii si transmisiei ( catre Consiliul Judetean Iasi) a Declarației 112 se
efectueaza in baza unui « Raport de prestare servicii de asistență tehnică ». Plată
furnizorului se va efectua lunar, în baza facturii și a Raportului de prestare servicii de
asisență tehnică prin virament in contul de trezorerie al furnizorului în termen de maxim
30 zile de la prestarea serviciilor si emiterea facturii (factura nu va fi emisă în avans ci
numai după prestarea serviciilor
Termenul limită până la care se depun declaraţiile lunare D112 este de 25 ale lunii ,
vizeaza drepturile salariale ale lunii precedente. In situatia in care apar modificari asupra
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drepturilor salariale, aferente unei luni pentru care a fost depusa Declaratia 112, se
impune o declaratie rectificativa. Ea nu are un termen anume, dar trebuie depusa in timp
util astfel incât sumele reprezentand contributiile sociale si impozitul pe venit aferent
drepturilor salariale recalculate si achitate sa fie si declarate imediat, astfel incat in
evidenta de la ANAF sumele achitate, reprezentand obligatiile de plata a contributiilor
sociale, impozitului pe venit sa fie declarate.
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CONTRACT DE SERVICII
de asistență tehnica în vederea prelucrării generării și editării declarației
lunare D 112 - Declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor
sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor
asigurate

nr. ______ data _____________
În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,
În temeiul Raportului de selecție pentru achiziția serviciilor de asistență tehnica în
vederea prelucrării generării și editării declarației lunare D 112 - Declarația privind
obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a
persoanelor asigurate înregistrat sub nr. __________________
s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
JUDEŢUL IAŞI - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul în municipiul Iaşi, Bld. Ştefan
cel Mare şi Sfânt, nr. 69, judeţul Iaşi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336,
cod fiscal 4540712, cont trezorerie ___________________, reprezentat prin Dr. Ing.
Maricel POPA, Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
SC _______________ cu sediul în __________________,
cod fiscal
______________ Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal
____________, cont _____________ telefon ____________, fax ____________ e-mail
___________, reprezentată prin _______________, având funcția de administrator în
calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
b. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
c. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja
din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică
d. operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept
privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă
executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de
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servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste
entităţi;
e. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate
prin contract;
f. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
g. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datoreaza
greşelii sau vinei acestora, 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 obligatiilor uneia din parti;
h. zi - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile
lucrătoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un
anumit eveniment ori act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori
acţiune nu se ia în considerare. Termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul
primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului. Termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a
primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din
ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul
termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi
corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni
sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la
expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.La calculul unui termen exprimat în zile
lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile de mai sus, cu deosebirea că zilele
nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.
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 specifică în mod diferit.
3.3. - În prezentul contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei
prevederi contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane
fizice/juridice şi orice organizaţie având capacitate juridică.
3.4. - Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la
ceea ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea,
obiceiul sau echitatea le dă obligaţiei respective, după natura sa.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. – (1) Prestatorul se obligă să presteze servicii de asistență tehnica în vederea
prelucrării generării și editării declarației lunare D 112 - Declarația privind obligațiile de
plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor
asigurate - conform Ordinului comun al ministrului finanțelor publice nr. 1977/ 09.12.2013,
ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice nr.2757/ 23.12.2013 și
al ministrului sănătății nr. 1580/ 23.12.2013, conform caietului de sarcini, în perioada
convenită şi în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract, inclusiv anexele acestuia.
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(2) Serviciile de asistență tehnica în vederea prelucrării generării și editării declarației
lunare D 112 - Declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun al ministrului
finanțelor publice nr. 1977/ 09.12.2013, ministrului muncii, familiei, protecției sociale si
persoanelor vârstnice nr.2757/ 23.12.2013 și al ministrului sănătății nr. 1580/ 23.12.2013,
vor include:
declarațiile lunare 112 aferente drepturilor salariale ale anul 2017, inclusiv declaratia
initială si/sau declarațiile rectificative (dacă va fi cazul)
10 declarații rectificative aferente recalculelor drepturilor salariale, pentru perioda
octombrie 2015 - iulie 2016.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în contract pentru serviciile
prestate, în condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către
achizitor, conform propunerii financiare, este de ____lei, la care se adaugă TVA în valoare
de _____ lei, conform prevederilor legale în vigoare.
5.2. – Achizitorul se obligă să plătească lunar preţul către prestator în termen de cel
mult 30 de zile de la data emiterii facturii de către prestator si recepționarea serviciilor in
baza Raportului de prestare servicii de asisență tehnică.
5.3. – Preţul prezentului contract este ferm pe toată durata de execuţie a contractului și
nu poate fi ajustat.
6. Durata contractului
6.1. – (1) Durata prezentului contract este incepand de la data semnarii acestuia si
pana la incheierea procesului verbal de receptie al serviciilor.
(2) Durata de prestare a serviciilor este de 12 luni incepand cu data semnarii prezentului
contract, cu precizarea că declarația lunii ianuarie 2017 trebuie depusa până pe 25
februarie 2017, iar declarația lunii decembrie 2017 se va depune până pe data de 25
ianuarie 2018.
(3) Termenul limită până la care se depun declaraţiile lunare D112 este de 25 ale lunii
si vizeaza drepturile salariale ale lunii precedente.
7. Executarea contractului
7.1. –Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele parti,
cu respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini pentru servicii de servicii de asistență tehnica în vederea
prelucrării generării și editării declarației lunare D 112 - Declarația privind obligațiile de
plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor
asigurate;
b) propunerea financiară postata in SEAP;
c) alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcătuiesc contractul si trebuie considerate ca
documente care se explicitează reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si
fac parte integranta din acesta.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele
prezentate în caietul de sarcini, anexa la contract.
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9.2. – (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu perioada
stabilită in caietul de sarcini si prezentul contract.
(2) Serviciile prestate în baza contractului precum şi orice fază a acestora trebuie
finalizate în termenul stabilit de achizitor prin solicitarea prestarii serviciilor de mentenanta.
(3) Prestatorul se obligă să presteze servicii de asistență tehnica în vederea prelucrării
generării și editării declarației lunare D 112 - Declarația privind obligațiile de plata a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate conform Ordinului comun al ministrului finanțelor publice nr. 1977/ 09.12.2013, ministrului
muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice nr.2757/ 23.12.2013 și al
ministrului sănătății nr. 1580/ 23.12.2013, astfel:
- declarațiile lunare 112 aferente drepturilor salariale ale anul 2017, inclusiv declaratia
initială si/sau declarațiile rectificative (dacă va fi cazul)
- 10 declarații rectificative aferente recalculelor drepturilor salariale, pentru perioda
octombrie 2015 - iulie 2016.
(4) Pentru întocmirea declarației unice – D 112, din aplicația proprie de salarizare a
Județului Iași-Consiliul Județean Iași, se poate face export al datelor în vederea prelucrării,
generării și editării declarației și anume în format Excel se exportă datele precizate explicit
în actele normative menționate anterior.
(5) Serviciile de asistență tehnică în vederea prelucrării generării și editării declarației
lunare D 112 vor fi prestate la sediul prestatorului
(6) Prestatorul se obligă să presteze serviciile de asistență tehnică cu respectarea
prevederilor LEGII nr. 677 din 21 noiembrie 2001(*actualizată*) pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date.
(7) Prestatorul va primi fisierul in format .xls în vederea prelucrarii datelor, generării,
verificării și editării declarației lunare D 112, iar Declaratia 112, verificata si editată, se
trimite în format electronic la Consiliul Judetean în maxim doua zile lucratoare de la
primirea fisierului in format.xls. Numarul asiguraților care fac obiectul Declarației 112 este
de aproximativ 250.
(8) Termenul limită până la care se depun declaraţiile lunare D112 este de 25 ale lunii
si vizeaza drepturile salariale ale lunii precedente.
(9) In situatia in care apar modificari asupra drepturilor salariale, aferente unei luni
pentru care a fost depusa Declaratia 112, se impune o declaratie rectificativa. Aceasta nu
are un termen anume, dar trebuie depusa in timp util astfel incât sumele reprezentand
contributiile sociale si impozitul pe venit aferent drepturilor salariale recalculate si achitate
sa fie si declarate imediat, astfel incat in evidenta de la ANAF sumele achitate,
reprezentand obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit sa fie declarate.
(10) Prestatorul se obligă să emita lunar Raportul de prestare servicii de asistență
tehnică.
(11) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate
cu termenele stabilite in caietul de sarcini si prezentul contract. Dacă pe parcursul
îndeplinirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează prestatorului, care îl pun
pe acesta în imposibilitatea de a respecta perioada stabilită, acesta are obligaţia de a
notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
(12) În afara cazului în care achizitorul acceptă revizuirea perioadei stabilită, pe baza
justificărilor furnizate de prestator, încheindu-se în acest sens un act adiţional, orice
întârziere în îndeplinirea contractului conform perioadei stabilite dă dreptul achizitorului de
a pretinde prestatorului penalităţi de întârziere.
9.3. - 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 produsele achiziţionate; şi
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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.
9.4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi
orice alte asemenea, 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, astfel încât să se asigure derularea eficientă a
activităţilor.
9.6. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului
şi în termenul indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de
neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca
şi cum acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile
în integralitate.
9.8. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale
contractuale şi după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de
legislaţia românească aplicabilă.
9.9. - Codul de conduită al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligaţia de a acţiona în orice circumstanţă cu obiectivitate şi
imparţialitate, ca un bun şi loial consilier al achizitorului, în conformitate cu regulile etice şi
deontologice ale profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. În special, prestatorul se
va abţine de la a face orice declaraţii publice în legătură cu contractul sau serviciile
prestate în cadrul acestuia fără aprobarea prealabilă în acest sens, în scris, a achizitorului,
precum şi de la a se angaja în orice activitate care vine în conflict cu obligaţiile asumate
faţă de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul în
orice fel fără asentimentul scris al acestuia, obţinut în prealabil, şi va face acest lucru
cunoscut terţilor ori de câte ori este cazul.
(2) Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor
legislaţiei româneşti relevante în vigoare, şi garantează că personalul propriu şi dependenţii
acestora respectă şi se conformează acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul
va respecta standardele esenţiale de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere
şi negocieri colective, eliminarea muncii forţate şi a discriminării la locul de muncă şi
abolirea muncii copiilor.
(3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul şi personalul acestuia vor respecta
drepturile omului şi libertăţile cetăţeneşti, şi se angajează să nu aducă atingere în nici un
fel practicilor politice, culturale şi religioase din România.
(4) În cazul în care prestatorul şi/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul,
agenţii sau dependenţii săi, va primi sau accepta să primească, şi/sau va oferi sau va
accepta să dea sau să procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mită
ca stimulent sau recompensă pentru a face sau a nu face orice act, şi/sau pentru a favoriza
sau defavoriza orice persoană în legătură cu acest contract sau orice alt contract cu
achizitorul, acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de dauneinterese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudiciu oricăror drepturi câştigate
de prestator în baza acestui contract.
(5) Plăţile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contract
reprezintă singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să îl obţină în
legătură cu acest contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice
comision, reducere, alocaţie, plată indirectă sau orice alt venit/beneficiu în legătură cu sau
ca rezultat al îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acest contract.
(6) Toate rapoartele şi documentele precum hărţi, diagrame, desene, specificaţii,
planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări suport sau orice materiale
achiziţionate, compilate sau pregătite de către prestator în executarea acestui contract vor
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fi proprietatea achizitorului, în afară de cazul în care prin contract se prevede altfel.
Prestatorul se obligă să livreze aceste documente, în original, achizitorului după finalizarea
contractului şi să nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele prevăzute în acest contract,
cu excepţia cazului în care achizitorul îl autorizează în scris în acest sens.
(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau
orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau
ca urmare a executării acestui contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt
preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau
transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă
natură.
(8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevenţe,
gratuităţi sau comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecţia drepturilor
de autor şi/sau oricărui alt drept de proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în
cadrul sau pentru scopurile acestui contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie să dea naştere unor cheltuieli comerciale
neobişnuite. Dacă astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are
dreptul de a efectua orice verificări documentare şi la faţa locului pe care le consideră
necesare în scopul analizării existenţei unor cheltuieli comerciale neobişnuite.
(10) Prestatorul va trata toate documentele şi informaţiile primite în legătură cu
contractul ca având caracter confidenţial şi – cu excepţia cazurilor în care acest lucru este
necesar pentru buna derulare a contractului şi atingerea obiectivelor acestuia - nu va
publica sau dezvălui orice aspecte ale prezentului contract şi nu va divulga orice informaţie
obţinută de la achizitor fără acordul prealabil, în scris, al acestuia. De asemenea, nu va
utiliza aceste informaţii şi nu va face referi la acestea în prestarea unor servicii pentru alţii.
În cazul în care există divergenţe de opinie între prestator şi achizitor cu privire la
necesitatea publicării/dezvăluirii anumitor informaţii în scopul derulării contractului, decizia
achizitorului în aceste situaţii este finală şi neapelabilă.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia se obligă să
menţină secretul profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după încetarea
acestuia. În acest sens, afară de cazul în care achizitorul consimte în scris la aceasta, atât
prestatorul, cât şi personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia nu vor comunica oricărei
terţe părţi nici o informaţie confidenţială obţinută sau descoperită pe durata contractului şi
nu vor face publice nici o informaţie sau recomandare formulată în executarea contractului
sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, prestatorul se obligă să nu utilizeze
informaţiile furnizate lui sau obţinute pe parcursul derulării contractului şi/sau rezultatele
studiilor, testelor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursul şi în scopul executării acestui
contract într-un mod care aduce sau este de natură a cauza prejudicii achizitorului.
9.10. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice
situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod
obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice,
afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături
sau interese comune. Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie
notificată de către prestator imediat achizitorului, în scris.
(2) Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află
într-o situaţie care poate da naştere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat
şi fără nici un fel de compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său
care se află într-o astfel de situaţie.
(3) Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă
natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a
personalului său. În cazul în care prestatorul nu poate menţine această independenţă,
achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia notificării formale a prestatorului
şi fără a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despăgubiri pentru orice daune
suferite ca urmare a acestei situaţii.
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(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator în
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri
suplimentare dacă va considera necesar.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate și recepţionate.
10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate în
termenul convenit.
10.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în conformitate cu
prevederile clauzei 11.
10.4. Achizitorul se obligă să transmita prestatorului fisierul in format .xls în vederea
prelucrarii datelor, generării, verificării și editării declarației lunare D 112.
11. Modalităţi de plată
11.1 Achizitorul se obligă să plătească lunar preţul către prestator în termen de cel
mult 30 de zile de la data emiterii facturii de către prestator în conformitate cu prevederile
Legii nr. 72/2013.
11.2 – Prestatorul va emite factura, lunar, dupa prestarea serviciilor, emiterea
Raportului de prestare servicii de asistență tehnică si receptia serviciilor.
11.3 - Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu isi indeplineste, isi
indeplineste cu intaziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a percepe penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din
preţul contractului, respectiv 0,1% din preţul contractului ramas de executat pe fiecare
zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci va achita ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală din pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul
contractului ramas de achitat pe fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului contract
12.4. - 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.
12.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare
scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să 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 până la data denunţării
unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare
scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, in conditiile in care achizitorul, din
motive temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1. –(1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului,
în cuantum de 5% din preţul contractului, exclusiv TVA, în termen de cel mult 5 zile
lucratoare de la semnarea contractului de către ambele părţi.
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-(2) Garanţia de buna execuţie se constituie printr-un virament bancar sau printrun instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate
de asigurări.
(3) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat,
în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are
obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de
garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al
prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul
are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.3. – Achizitorul se obligă, conform prevederilor legale, să restituie garanţia de
bună executie în termen de 14 zile de la data emiterii procesului-verbal de receptie a tuturor
serviciilor care fac obiectul prezentului contract.
13.4. – Constatările procesului-verbal de recepţie vor fi comunicate, in scris, de către
achizitor.
13.5. – În cazul în care prestatorul nu constituie garanţia de bună execuţie in termen
de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului de către ambele parţi contractante,
autoritatea contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio
alta formalitate prealabila de punere in întârziere.
14. Alte responsabilităţi ale prestatorului
14.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
caietul de sarcini si prevederile prezentului contract.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, 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.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în
conformitate cu perioada prestare convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa
tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului
folosit pe toată durata contractului.
14.3. - Orice rezultate sau drepturi legate de serviciile prestate, inclusiv drepturi de
autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în
executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract vor fi
proprietatea Achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră
necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.
15. Alte responsabilităţi ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în cadrul prezentului contract şi pe care le consideră
necesare îndeplinirii contractului.
16. Recepţie şi verificări
16.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din prezentul contract şi din caietul de sarcini.
16.2. –Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi care vor efectua verificările.
16.3. – Receptia serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realiza
lunar, dupa emiterea de catre prestator a Raport de prestare servicii de asistență tehnică.
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Procesul verbal centralizator al serviciilor prestate se va intocmi in termen de cel mult 15
zile de la finalizarea prestarii tuturor serviciilor care fac obiectul prezentului contract.
16.4. - Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract
de către Directia Economica.
16.5. – Directia Economica va urmari şi va îndeplini, în numele achizitorului, toate
activităţile necesare realizării obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea
obiectului prezentului contract și va semnala orice incident in executare. Achizitorul are
dreptul de a emite document constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea
sau, după caz, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, atunci cand este solicitat în mod
expres de catre prestator.
16.6. - Directia Economica va initia toate demersurile legale aferente organizarii si
efectuarii receptiei prestatiilor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica
prestatorului, procesul - verbal de receptie, în termen legal.
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
17.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor începând din ziua
următoare semnării contractului de către ambele părti.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,
datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea
perioadei de prestare a serviciului.
17.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termenul contractului trebuie
finalizate în termenul stabilit de achizitor prin solicitarea prestarii serviciilor de mentenata,
termen care se începând din ziua următoare semnării contractului de către ambele părti.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei
de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
17.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu
acordul părţilor, prin act adiţional.
17.4. - 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.
18. Ajustarea preţului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele
inscrise in contract.
18.2. - Preţul prezentului contract fără TVA este ferm pe întreaga durată de executare a
prezentului contract și nu se ajustează.
19. Încetarea contractului. Pact comisoriu
(1) Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către
ambele părţi, a tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau
ca urmare a dispariţiei, fără vina nici uneia dintre părţi, a unui element esenţial al
contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia aplicabilă.
(2) În plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei
autorităţi sau instanţe de judecată, în cazul în care acesta:
a)
intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator
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judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b)
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile
prevăzute la litera a);
c)
a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave
abateri de la conduita profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de
lege;
d)
a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin
care sunt aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e)
a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a
unei alte proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată din bugetul Uniunii Europene;
f)
este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul
juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel de
modificări sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;
g)
este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea
corespunzătoare a prezentului contract;
h) nu furnizează garanţiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu îşi poate
respecta angajamentele asumate.
(3) În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării contractului.
(4) Achizitorul are dreptul de a considera contractul contractul de drept reziliat, printr-o
notificare scrisă adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără
intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată şi de a pretinde daune – interese în
oricare dintre următoarele situaţii:

a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;

b) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de
către achizitor sau solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare
necorespunzătoare a obligaţiilor sale contractuale, prin care se afectează prestarea
corespunzătoare şi în termenele prevăzute a serviciilor.
(5) În oricare din situaţiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie
direct, fie prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, costurile respective fiind
imputabile prestatorului.
(6) Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate
masurile necesare pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi
organizată, în aşa fel încât costurile să fie minime.
(7) Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator până la
finalizarea serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile
suplimentare aferente prestării serviciilor respective, sau, după caz, va plăti prestatorului
orice sume restante.
(8) În cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau
executare necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi îndreptăţit să perceapă de la
prestator daune-interese, în cuantum de 0,1% din preţul contractului fără TVA, pentru
fiecare zi rămasă de la data rezilierii contractului (exclusiv) până la data expirării perioadei
de execuţie a contractului (inclusiv), dar nu mai mult decât preţul contractului. Prestatorul
nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor datorate de
achizitor pentru serviciile deja prestate.
(9) Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei
autorităţi sau instanţe de judecată daca:
a) –prestatorul a abandonat contractul;
b) – prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale, desi a fost notificat de achizitor;
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(10) Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) – achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe
prestator in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) – achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
(11) Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la punctul (9) si punctul (10) se
va notifica in scris partii contractante.
(12) Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, acelesi
obligatii prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
(13) In cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili daunele pe
care trebuie sa le suporte prestatorul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care
achizitorul le are fata de acesta la data intreruperii prestarii serviciilor.
(14) In cazul in care nu se pot aplica prevederile punctului (13) recuperarea daunelor
se va face conform prevederilor legale in vigoare la acea data.
(15) – (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel
mult 10 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului si care conduc:
a) – la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrara interesului public;
b) – la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de apariţia unor
conjuncturi economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor
contractuale;
c) – în situaţia sistării alocării resurselor financiare alocate.
(16) In cazul prevazut la punctul (15), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
(17) In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabilaşi fără intervenţia
vreunei autorităţi sau instanţe de judecată
(18) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti, in cazul in care una din parti:
-(1) nu-si exercita una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract;
-(2) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura
de faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract;
20. Amendamente
20.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
20.2. - Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, de a
conveni modificarea anexelor contractului, printr-un act adiţional, în termenii şi condiţiile
prevăzute prin acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creşterea
preţului contractului si nu poate fi realizata dupa expirarea termenului prevazut la art. 6.1
alin. 2.
20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele
adiţionale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor şi, după
caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare a
prestatorului.
20.5 – (1) Modificarea termenului de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat
inainte de expirarea termenului de prestare initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si nu
necesita a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de
receptie sau plata se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
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20.6 – (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de
atribuire numai în conditiile art. 221 si art. 28 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice şi se publică în SEAP.
(2) Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract în condiţiile art. 221 din
Lege în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească
pragurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui
anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte
proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru
respectiv.
(3) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
21. Cesiunea
21.1 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract, obligatiile
născute rămânând în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.
21.2 –Cesiunea de creanta se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in materia
achizitiilor publice.
22. Forţa majoră
22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3. - 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.
22.4. - 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.
22.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
22.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai
mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte dauneinterese.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune 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 legătura cu îndeplinirea contractului.
23.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, 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 competente.
24. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul
24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între
prestator şi achizitor este limba română, cu excepţia cazului în care părţile convin în scris,
la începutul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
24.2 Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este
interpretat este legea română.
25. Comunicări
25.1. - (1) Orice comunicare dintre 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.
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25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau email, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
25.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul
prezentului contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau
adresa de e-mail, notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele
de la data transmiterii si nu de la data confirmarii de primire.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în patru exemplare de valoare juridica
egala a cate _____ pagini, din care trei exemplare revin autoritatii contractante si un
exemplar revine prestatorului.

Achizitor

Prestator

Page 13 of 13

