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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
nL;l din 26.01.2,015

1. Părţi contractante
Între
Serviciul Public "Centrale Termice si Administrare Fond Locativ CăIăraşi cu sediul str. 1
Decembrie 1918 nr.l, BI. A24, tronson 4, parter, Mun. CăIăraşi, telefon/fax 0242314186, cod fiscal
R014867658 cont trezorerie
R042TREZ20121G365000XXXX deschis la Trezoreria CăIăraşi,
reprezentată prin ing. GHEORGHECIOCÂRLAN având funcţia de Director, În calitate de achizitor.
şi
S.c. SMARTPLAN S.R.L., cu sediul in CăIăraşi, Str. Sfântul Nicolae, Nr. 125, telefon
0722875341, fax 0342/816400, email: smartplandesign@yahoo.com,
numărul de Înmatriculare
J51/341/2007, cod fiscal 21852404, cont IBAN R068TREZ2015069XXX003592 deschis la Trezoieria
CăIăraşi, reprezentat prin c. arh. OBRETIN VASILEVIOREL având funcţia administrator, În caiitat~
de prestator, a intervenit prezentul contract.
2. Obiectul şi preţul contractului
2.1. - Prestatorul se obligă să elaboreze studiul de prefezabilitate
pentru obiectivul
"BLOCURI DE LOCUINTE DESTINATE INCHIRIERI/" În perioadele convenite şi În conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
2,2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit
pentru Îndeplinirea contractului de servicii "ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE- BLOCURI
DE LOCUINŢE DESTINATE INCHIRIERII"
2.3.-Preţul convenit pentru Îndeplinirea contractului,
plătibil prestatorului
de către
achizitor, este de 27007,20 lei.
3. Durata contractului
3.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de consultanţă şi proiectare, astfel cum este
prevăzut În graficul de prestare pentru Îndeplinirea sarcinilor, după cum urmeaza: .
3.1.1. ETAPA 1:Studiu de prefezabilitate, - În decurs de 30 zile de la data intrării În vigoare a
contractului.

1

ARHITECTURA
SIDESI::O
SI,. stoo'" ";00'0 •. ",. 125, Că'O,",;, .-moll, ,morlplood.';g"""ohoo.oom,

~mart~

T.I, 0722675341

4. Definiţii
4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi Încheiat Între
o autoritate contractantă, În calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, În calitate de
prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite În
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, În baza contractului,
pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e) produse
- echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
~
cuprinse În anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza
aferent serviciilor prestate conform contractului;.
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sali altele asemenea prevăzute În caietul
de sarcini şi În propunerea tehnică;
" _
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datore~iă
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut În momentul Încheierii contractului şi
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, embargo, 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 obligaţiilor uneia din părţi;
h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

~âr~

S. Standarde
5.1. - Serviciile prestate În baza contractului
prestator În propunerea sa tehnică.

~

vor respecta standardele prezentate de către

6. Drepturi de proprietate intelectuală
'"<.6.1.Prestatorul are obligaţia de a despăgubi 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 prestarea serviciilor;
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.
7. Responsabilităţile prestatorului
7.1.- Prestatorul are obligaţia de a presta urmatoarele servicii:
Elaborarea documentatiei studiului de prefezabilitate.
-/.,/
7.2 - Documentaţia aferentă studiului de prefezabilitate va fi elaborată În trei exemplare şi
se depune la sediul Autoritatii Contractante.
8. Responsabilităţile achizitorului
8.1. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice 'facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut În propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru
Îndeplinirea contractului.
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9. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
9.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a Începe prestarea serviciilor În timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de Începere a contractului (Maxim 2 zile calendaristice ) .
(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;
b)totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
9.2. (1) Serviciile prestate În baza contractului să fie terminate În perioada stabilită, termen
care se calculează de la data Începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul În care:
a) orice motive de Întârziere ce nu se datorează prestatorului;
,
b) alte circumstanţe neobişnuite/ susceptibile de' a surveni altfel decât prin încălcareâ
contractului de către prestator Îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada
de prestare şi vor semna un act adiţional.
9.3. - Dacă pe parcursul Îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul ~ae
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 părţilor, prin act
adiţional.
10. Modalităţi de plată
10.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator În termenul convenit de lâ'
emiterea facturii de către prestator. Plata se va face in termen de 5 zile de la data transrniteril
facturii si recepţiei de către beneficiar a serviciilor prestate.'
;-;"""
10.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile În termen de 14 zile de la expirarea perioade]
prevăzute la clauza 15.1 şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei
19.1, acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestării şi
de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii.
Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor În cel mai scurt
timp posibil.
10.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, dacă acesta solicită numai În
limita valorică prevăzută de lege pentru fiecare etapă prevăzută in contract, dacă acesta solicită,
numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai În limita valorică prevăzută de lege.
11. Actualizarea preţului contractului
11.1. - Preţul contractului este ferm si nu este supus actualizarii.
12. Amendamente
12.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata Îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai În cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi' prevăzute la data
Încheierii contractului.

',~
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daune-interese
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'.
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15. Cesiunea
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16. Forţa majoră

.'
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18. Limba care guvernează contractul
18.1. - Limba car.e guvernează contractul este limba română.
19. Comunicări
19.1. - (1) Orice comunicare între părţl, 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.
;.
19.2. - Comunicările Între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail,
condiţia confirmării În scris a primirii comunicării.

cU

•
20. Legea aplicabilă contractului
20.1. - Contractul va fi interpretatkonform

Achizitor,
Director general
ing. GEORGHECIOCÂRLAN
Şef birou buget-contabtlfîate
ec. LENUŢA CIONOIU
Oficiul juridic
c.s. jr I EFTERANIC~

legilor din România.

Prestator,
\
Administrator
OBRETIN VASILE VIOREL
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5

