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Contract de servicii
nr.8776116.11.2022

l. Preambul
in temeinl Legri 9812016 privind Achiziliile publice qi ale H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribtrirea
contractului de achizilie publica/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile
publice, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre

Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA PISCU cu sediul in localitatea Piscu,
judetul Galati, telefon 0236.827502, cod fiscal 3127018, cont trezorerie
RO34TRE224A610500203030X, reprezentatd prin PRIMAR Vlad Stefan, in calitate de
achizitor, pe de o parte

qi

Societatea NOVOPROM SRI cu sediul in localitatea Piscu, judetul Galati, telefon
0744488650, cod fiscal RO15387275, cont bancar RO93TRE23065069XXX001870, deschis
la Trezoreria Galafi, reprezentata prin ADMINISTRATOR Caluian Neculai, in calitate de
prestator, pe de alta pafte,

2. DeJinilii
2.1 in prezentul contract urmdtoriitermeni vor fi interpretali astfel:
a) Contract - prezentul contract qi toate anexele sale;

b)achizitor qi prestator - pd(ile contractante, aga curn sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pre{ul contractului - pretul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea irrtegrald qi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;
d) servicii - activitAti a cdror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echiparnentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa,/anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligalia de a le ftrniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) fo(a majord - reprezintd o imprejurare de origine extern6, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibil6 gi inevitabilS, care se afld in afara controlului oricdrei pdrfi, care nu se datoreaz6 gregelii
sau vinei acestora, gi care face imposibil[ executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolLriii, incendii, inundaJii sau orice alte catastrofe
naturale, restricjii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci
enunliativd. Nu este considerat fo4d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrti;
g) zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenlll "zi"sau'ozile" sau orice referirelazile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd
in mod diferit.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul principal ol contractului
4.1 - Prestatorul se obligd sd presteze servicii de deszapezire in comuna Piscu, judetul Galati
- Cod CPV 90620000-9 servicii de deszapezire si sa livreze cantitatea de 100 tone material
antiderapant (nisip), in perioada convenitd qi in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sd pldteascd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile
executate.

5. Prelul contractului
5.1. Pretul contractului este dupa cum urmeaza:
- deszapezire cu utilajele din dotarea prestatorului: 53.500 lei

o buldoexcavator - 100 ore X T20leilora: 12.000 lei
o autobasculanta - 100 ore X l20leilora: 12.000 lei
o autogreder - I l8 ore X250leilora : 29.500 lei.

- material antiderapant: 100 tone X 75 lei/tona: 7.500 lei
5.2. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor,
este de 6l .000 lei, la care se adauga 1 1.590 lei TVA.
Pretul total estimat al contractului este de 72.590lei.

6. Duratu contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de ladata semnarii acestuia de catre ambele parti, pana
la data de 3l .03.2023.
6.2 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a modifica perioada de execu(ie a contractului in
sensul reducerii sau prelungirii duratei de execulie, prin intocmirea unui act adilional, fdrd
obligalia de a acorda daune, in funcfie de asigurarea financiard gi de condiliile meteo ce
impun asigurarea serviciilor ce fac obiectul contractului. Prestatorul va fi notificat in acest
sens cu cel pufin 2 zile inainte de aplicare.

7. Exec utarea contractul ui
7.1 - Executarea contractului incepe dupd primirea ordinului de incepere a prestarii
serviciilor, care poate fi efectuat si telefonic (in situatii de urgenta) de catre reprezentantul
achizitorului.
8. Doc umentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

o oferta prestatorului inregistrata la nr. 87 421 15.11.2022
o achizitia directa DA 31902803116.11.2022.

9. Obligaliile principole ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obliga sd efectueze serviciile asumate prin contract potrivit legii, a
contractului qi a Ordinului MTCT qi al MAI nr. 1945120051126512006 pentru aprobarea
reglementdrii tehnice "Normativul privind prevenirea gi combaterea inzdpezirii drtrmurilor
publice", in condiliile calitative qi cantitative prevdzute in aceqtia, in limita necesitdtrilor
solicitate de achizitor.
9.2- Prestatorul se obligd sd execute serviciile la standardele qi sau performanlele prezentate
in oferta.
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9.3- Prestatorul poartd rf,spurnderea pentru modul in care iqi desfdqoard activitatea pe toatd
durata contractului, inclusiv pentru prejudiciile care decurg din modul de prestare a serviciilor
sau pentru eventuale accidente produse ca urmare a nerespectdrii contractului.
9.4 - Prestatorul se obliga sd despdgubeascf, achizitorul impotriva oric6ror:
i) reclama(ii si acliuni in justijie, ce rezultd, din incdlcarea Lrnor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nllme, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legdtura cu produsele achizitionate, qi

ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incdlcare rezultd, din respectarea caietului de sarcini intocmit de c5.tre
achizitor.

9.5 - Prestatorul poartd toatd rdspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectdrii prevederilor din
,,Normativ privind prevenirea qi combaterea inzdpezirii drumurilor publice " indicativ AND
nr. 525 - 2005' aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor qi turismului qi
al ministrului administraliei qi internelor nr. 1945120051126512006, publicat in Monitorul
Oficial al Romdniei nr. 476 bis din I iunie 2006.
9.6 - Prestatorul rdspunde de integritatea utilajelor proprii qi inchiriate.
9.7 - Prestatorul efectueazd. pentru deservenfii auto-utilajelor proprii qi inchiriate, instruirea
personalului, acordarea echipamentului gi a protec{iei muncii, inregistrarea accidentelor de
munc5.
9.8 - Pe parcursul prestdrii serviciilor de deszdpezire, prestatorul are obligalia de a nu stdnjeni
inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor;
- cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor qi a cdilor publice sau

private care deservesc proprietdlile aflate in posesia beneficiarului sau a oricdrei persoane.
9.9 - Prestatorul va despf,gubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor acfiunilor in justifie,
costurilor, taxelor qi cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine
prestatorului.
9.10- Prestatorul va rdspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art.2 qi 14-
17 din OG nr. 4311997, republicatd qi modificatd) in prestarea contractului, prin ac{iunea sau
inacliunea sa, precum gi de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr.
19512002 - circula{ia pe drumurile publice).
9.1 I - Prestatorul este rdspunzdtor a$tt de siguranla tuturor operaliunilor qi metodelor de
prestare utilizate, cdt gi de calificarea personalului folosit pe durata contractului.
9.12 - Prestatorul are obligalia de a supraveghea prestarea serviciilor cerute.
9.13 - Prestatorul va desemna o persoana care rdspunde de desfEqurarea in bune condifii a
deszdpezirii.
9.14 - Prestatorul va fine evidenla zllnicd,, pe ore qi sectoare de drum a interven{iilor privind
utilajele qi echipamentele, personalul executant, materialele folosite, pun6ndu-le la dispozilia
beneficiarului, la solicitarea acestuia.

10. Obligaliile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se oblig[ sd receptioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.2 Achizitorul se obliga sd plateascd prelul cdtre prestator in termenul convenit de la
emiterea facturii de cdtre acesta. Plata se va realiza in funclie de documentele prezentata de
cdtre prestator privind orele si perioadele de prestare a serviciilor. Termenul de platd este de
marim 30 zile lucrdtoare de la data emiteriifacturii.
10.3 Daca achizitorul nll onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevdzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor qi de a beneficia
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de reactualizarea sumei de platd la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a pla{ii. Imediat ce
achizitorul onoreazd factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp
posibil.

I l. Sancliuni pentru netndeplinirea culpabild a obligoliilor
I l.l - In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu respectd termenele de interventrie
prevdzute de anexd la Ordinul MTCT qi al MAI nr. 1945120051126512006 pentru aprobarea
reglementdrii tehnice "Normativul privind prevenirea qi combaterea inzdpezirii drumurilor
publice", indicativ AND 525 - 2005, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful
contractului, ca penalitdti, o sumd echivalentd cu 0,0loh din valoarea cu TVA a contractului,
pebaza unei note de constatatre intocmitd de achizitor. Suma penalitdlilor se vor reduce din
valoarea facturii intocmite de cf,tre prestator.
ll.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite prin clauza 10.2, atunci acesta are obligatia de a pldti, ca penalitdti, o
suma echivalentd cu 0,01o/o din plata neefectuatd, pe fiecare zi de intirziere, pind la plata lor
integral6.
1 1.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrti, in
mod culpabil si repetat, dd dreptul pA(ii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de
a pretinde plata de daune-interese.
11.4 ' Achizitorul igi rezervd dreptul de a renun{a oricdnd la contract, printr-o notificare scris6
adresatd prestatorului, ftrd nici o compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia
ca aceastf, anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare
pentru partea din contract ?ndeplinita pdnd la data denunfdrii unilaterale a contractului.
11.5 - Prestatorul este obligat sd suporte toate cheltuielile ocazionate de producerea unor
evenimente rutiere a cdror cauzd o constituie neasigurarea conditriilor de circulalie
corespunzf,toare.

Clauze specifice

12. Garanlia de bund execulie a contractului
l2.l - Conform art. 39 alin.2) din HG 39512016 privind aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd / acord-cadru
din Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice, prestatorul nu are obliga(ia de constitui
garanfia de bunl execu(ie.

13. Ake resposabilitdtri ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obliga(ia de a executa serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu
propunerea.
(2) Prestatorul se obliga sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitivd cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 ' Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodatd, este
rdspunzdtor atdt de siguran{a tuturor operaliunilor gi metodelor de executare utilizate, cAt qi de
calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
13.3 - Prestatorul va line evidenla zilnicd, pe ore qi tronsoane de drum a interven{iilor
utilajelor qi echipamentelor, a personalului qi materialelor folosite, pundndu-le la dispozilia
beneficiarului ori de cdte ori acesta o cere.
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14. Alte responsabilitdtri ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obliga sd pun6 la dispozitia prestatorului orice lacilitafi si/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in oferta sa gi pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

15. Receplie si verfficdri
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd qi din documenta{ia de atribuire.
15.2 - Verificarea, receplia qi confirmarea serviciilor prestate se face de cdtre achizitor, in
pr ezen\a pre stato rul ui.
15.3 - Serviciile prestate se vor consemna in documentele completate de reprezenta{ii
prestatorului.

I 6. Aj ustarea prelalui contractului
16.1 - Pentru serviciile prestate, plalile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate
in oferta.
16.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.

17. Amendamente
17.1 - Pd{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adilional, in cazul apariliei unor circumstan[e care
nu au putut fi prevf,zute la data incheierii contractului.

18. Forla majord
l8.l - Fo(a majord este constatatd de o autoritate competentS.
18.2 - For"fa majord exonereaz1 pdr\ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta acfioneazd.
18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar
frrda prejudicia drepturile ce li se cuveneau pS4ilor p6na la aparilra acesteia.
18..4 - Partea contractant[ care invocd fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte pdrti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitarii consecin{elor.
18.5 - Dacd forfa major6 actioneazd sau se estimeazd cd va ac]iona o perioadd mai mare de 30
zile, frecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte p5r1i incetarea de plin drept a
prezentului contract, fdrd, ca vreuna din pdrti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

19. Solulionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legdturd cu indeplinirea contractului.
19.2 - Dacd, dupd 1 5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi furnizorul nu reuqesc
sd rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solulioneze de catre instantele judecatoresti in a caror raza de jurisdictie este situat sediul
autoritatii achizitoare..

20. Limba care guverneazd contractul
20.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romAna.

21. Comunicdri
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21.1 - (1) Orice comunicare intre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sd fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cAt si in momentul
primirii.
21.2 - Comunicdrile intre pdrti se pot face qi prin fax sau e-mail cu condilia confirmdrii in
scris a primirii comunicdrii.

22, Legea aplicabild contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

PA(ile ar.r infeles sd incheie a2i,16.11.2022, prezentul contract in doud exemplare, cAte
unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
U.A.T. COMUNA PISCU

Primar,

Prestator
SC NOVOPROM SRL

Administrator,

Caluian Neculai

Viza CFP,

.,,.:m::::,,,..,
Trandafir Antoneta


