
PROIECT

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr.

1. PREAMBUL
in temeiul Legii nr.9812016 privind achiziliile publice qi ale HotdrArii de Guvern rc.39512016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie public5/acordului-cadru din Legea rtr. 9812016 privind achiziliile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de servicii:

PIr{ile

IOR S.A. cu sediul in: Bucuresti, str.
0213243196, e-mail: ior@ior.ro, cod de

Comertului la nr. 1401282711991,

Bucovina ffi. 4, sector 2 telefon: 021324
inregistrare fiscald RO3403 12, inregistrat
cont IBAN ff.

4210, fax:
la Registrul

la ..........................Bucuresti, cont
prin Daniel OANCEA, in calitate de Director general,

deschis

, deschis la ............. reprezentatd
denumitd in continuare ,,Achizitor", pe

de o parte

qi

...... cu sediul in ....................., telefon / fax: ,email : .........................
avdnd cod unic de inregistrare flscali nr................, inregistrat la Registrul Comertului la
ff. contul IBAN deschis reprezentatd prin
administrator ..................., in calitate de Prestator, pe de o parte denumite in continuare
fiecare

denumite, in continuare, in mod individual "Partea" qi impreund, "PIrfile" Ei care au convenit
incheierea prezentului contract de servicii.

2. TERMENI $I DEFINITII
2.1 - in prezentul contract urmltorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contract - orice contract de achizilie public6;
b.achizitor Si prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. beneficiar - beneficiarul contractului, respectiv IOR SA;
d. prelul contractului - preltl pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract,
acceptate ca fiind corespunzdtoare de cdtre achrzitor;

e. servicii - totalitatea activitdlilor pe care prestatorul trebuie sd le realizeze,in conformitate cu
caietul de sarcini pi care fac obiectul prezentului contract;

f. forla mujord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care

impiedica in tot sau in parte executarea obligafiilor ce le revin pdrlilor, potrivit prezentului

contract si este constatat de o autoritate competenta;
g.zi - zi calendaristicI, in afara cazului in care se prevede expres cd sunt zile lucrdtoare; an -

365 de zile.
h. conJlict de interese - prin conflict de interese se inlelege orice situalie in care membrii

personalului autoritdlii contractante sau a.i unui furnizor de servicii de achrzilie care

ac\ioneazdin numelp autoritdtii contractante, care sunt implicali in desftgurarea procedurii de
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atribuire sau care pot influenJa rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes

financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care

compromite imparfialitatea ori independenJa lor in contextul procedurii de atribuire.
i. penalitate contractuald - despdgubirea stabilit[ in contractul de prestatri servicii ca fiind

pl6tibil6 de cdtre una din pdrfile contractante citre cealaltd parte, in caz de neindeplinire,
indeplinire necorespunzdtoare sau cu intArziere a obligaliilor din contract (majordri de

intArziere qi/sau daune-interese) ;

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 Clauzele gi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
3.3 Termenele prevazute in cadrul prezentului contract se calculeazd in conformitate cu

prevederile art. 3 alin. (2) din Legea 9812016.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract are ca obiect: Elaborarea unui plan de restructurare, a testului
creditorului privat prudent si monitorizarea implementarii masurilor incluse in planul de

restructurare, intemeiul Ordonantei nr.6 12019 privind instituirea unor facilitati fiscale, confotm
caietului de sarcini, in perioada convenitd qi in conformitate cu obliga{iile asumate prin prezentul

contract.
4,2 Achizitorul se obligd sd pldteascl pretul convenit in prezentul contract, pentru serviciile
prestate.

5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de catre achizitor,
conform ofertei prestatorului, este de ........... lei flri TVA, conform propunerii financiare,anexa
la prezentul contract, astfel:
a)
- elaborarea planului de restructurare financiara ,r,rr,,,,,,)),))))))))) lei , valoare totala fara TVA
- elaborarea testului creditorului privat prudent ,))))))))),),,) lei, valoare totala fara TVA
- monitorizare periodica si supravegherea implementarii planului pe un an de zile ,,,,,,,,,,1ei ,

valoare totala fara TVA.
Valoarea contractului cuprinde
5.2 Tarifele convenite pentru indeplinirea contractului, sunt cele declarate de prestator in
propunerea financiard, anexa la prezentul contract, sunt ferme gi nu pot fi modificate.

6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semndrii de cdtre ambele pdrli contractante si

inceteazd sd producd efecte in momentul in care ambele parli qi-au indeplinit obligaliile una fald
de cealaltf,
6.2 Perioada de prestare a serviciilor privind elaborarea planului de restructurare financiara si a
testului creditorului privat prudent este de 45 zile de la intrarea in vigoare a contractului.
6.3. Monitorizarea periodica si supravegherea implementarii masurilor din planul de

restructurare se va desfasura pe toata perioada derularii planului, dar nu mai mult de 7 ani de la
data intrarii in vigoare a contractului.

7. EXECUTARBA CONTRACTULUI
7.1 Executarea contractului incepe dupa semnarea acestuia de ambele parti si constituirea
garanliei de bund execulie.

8. GARANTIA DE BUNA-EXECUTIE A CONTRACTULUI
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8.1. Prestatorul are obligafia de a constitui garanlia de bund execu{ie reprezentand 5% din
valoarea contractului, in termen de maxim 5 zile lucritoare de la semnarea prezentului contract
de ambele pdrli, in conformitate cu prevederile art. 39-40 din H.G. rtr.39512016.
8.2. Neconstituirea, in termenul legal, a garanliei de bund execulie de la punctul 8.(1), contractul
este reziliat de drept, fErI obliga{ia de notificare sau indeplinire a oricdrei formalit6li de cdtre
Achizitor.
8.3. Cuantumul garanliei de bund execulie a contractului este ...... lei reprezentAnd un procent de
5%o din valoarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, fEr[ TVA, si se constituie prin
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari si devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie
irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la
culpa persoanei gararfiate, urmand ca in cazul prelungirii duratei Contractului, Prestatorul este
obligat sd prelungeascd in mod corespmzdtor Garanlia de Bund Execufie.
8.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bunb execulie, oricdnd pe
parcursul indeplinirii contractului de achizilie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Prestatorul nu iqi indeplineqte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei preten{ii asupra garan}iei de bund execu}ie autoritatea contractant[ are obliga]ia de a
notifica pretenlia atet Prestatorului, c6t qi emitentului instrumentului de garantare, precizflnd
obliga(iile care nu au fost respectate, precum qi modul de calcul al prejudiciului. in situalia
executdrii garanliei de bund executie, parfial sau total, prestatorul are obliga(ia de a reintregii
garanliain catzd. raportat la restul rdmas de executat.
8.6. Achizitorul se obligd sf, restituie garanlia de bund execulie in termen de .... zile de la
frnalizarea tuturor obligaliilor asumate prin contract , dacd nu a ridicat pindla acea datd pretenfii
asupra ei in baza procesului verbal de predare-primire a planului de restructurare si a testului
creditorului privat prudent, aprobat de parti.

9. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
9.1. Documentele anexate prezentului contract, care fac parte integranta din acesta, sunt:
a. caietul de sarcini;
b. oferta tehnica si financiara;
c. acte adilionale, care vor deveni anexe la contract, pe mdsura producerii 1or.

d. angajamentul ferm de suslinere din partea unui te4, dacd este cazul;
e. acordul de asociere, dacd este cazul.
f. garanlia de bund execulie.

IO.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1. Ambele p6(i contractante se obliga la respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia si
confidentialitatea Datelor cu caracter personal, fie c[ sunt prelucrate sau nu prin mijloace automate, cum
ar fi colectarea, inregistrarea, or$anizarea, strucfurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea,
consultarea, ttilizarea, dezv[luirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozilie in alt mod,
alinierea sau combinarea, restriclionarea, $tergerea sau distrugerea: Regulamentul (UE) 20161679 al
Parlamentului European Ei al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in ceea
ce prive;te prelucrarea Datelor cu caracter personal privind libera circulatie a acestor date qi de abrogare a
Directivei 9 5 I 4 6 I CE (Regulamentul general privind proteclia datelor) ;

10.2.. In cazul cesionarii/subconfiactdrii, totale sau partiale, a prezenttlui contractul ambele parti
contractante se vor asigura ca tertii cesionari sau subcontractanti respecta obligatiile cu privire la protectia
Datelor cu caracter personal, partile prezentului contractat raspunzand pentru acesti terti in acelasi mod ca
si pentru actele si faptele lor.
10.3. Obligaliile fiecdrei p[r!i cu privire la Datele cu caracter personal se pastreaza si dupa incetarea
efectelorjuridice ale prezentului contract, daca acestea nu au fost distruse din motive prevazute de lege.
10.4. Ambele parti se obliga sa:

(i) obfinA orice consimfdm6nt necesar de la orice persoand frzicd, inclusiv angajalii, funclionarii ;i
reprezentutfii acesteia, in mdsura in care Datele lor cu caracter personal trebuie s5 fie divulgate sau
prelucrate de cealaltd parte in leg5turd cu executarea prezentului contract inclusiv consimlSmdntul pentru
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notifice cealalta parte contractanta cu privire la consimtamantul sau sesizarea persoanei vizate si si
acfioneze respectand instrucliunile legale ale celeilalte parti contractante;

(ii) oblina autorizarile necesare din partea autoritdfilor relevante pentru proteclia datelor in leg[turd
cu activitSlile sale de prelucrare a datelor, penhu transferurile catre tari din afara SEE.

(iii) proceseze doar Datele cu caracter personal in mdsura in care este necesar pentru a-;i indeplini
obligafiile care ii revin in temeiul prezentului Contract;

(iv) implemetteze, sd menfind qi sd opereze mdsuri tehnice;i organizatorice suficiente;i adecvate

care sd indeplineasc[ cerinlele legislaliei aplicabile privind Proteclia Datelor cu caracter personal pentru a

asigura securitatea, confidenlialitatea, disponibilitatea qi integritatea Datelor cu caracter personal Ei

protejarea impotriva procesdrii neautorizate sau ilegale ;i utilizdrii Datelor cu caracter personal qi

impotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriordrii Datelor cu caracter personal; la cererea

celeilalte parti contractante, va prezenta dovezi in acest sens.

(v) sd notifice imediat sau in cel mult 24 de ore, cealalta parte contractanta in scris cu privire la

orice plAngere sau cerere care se referd direct la procesarea Datelor cu caracter personal sau la respectarea

legislatiei in vigoare sau a instructiunilor celeilalte parti, dupa caz sau cu privire la orice incident de

securitate;
(vi) sd ofere asisten![ qi cooperare la solicitarea rezonabila a celeilalte parti in vederea respectarii

obligaliilor in ceea ce priveqte Datele cu caracter personal in conformitate cu Legislalia AplicabilS privind
Proteclia Datelor cu caracter personal;

(vii) sa gtearga la rezllierea sau expirarea Contractului in mod securizat toate Datele cu caracter

personal pe care le deline in mdsura in care este necesar in conformitate cu Legislalia AplicabilS privind
Proteclia Datelor cu caracter personal gi sa furnizeze celeilalte parti confirmarea scrisd a conformitdlii
sale cu aceastl clauzd.

(viii) Niciuna dintre P6(i nu va transfera nicio Datd cu caracter personal cdtre nicio lard din afara

Spaliului Economic European fhr5, consimldmdntul scris prealabil al celeilalte P6rli. In cazul in care un

astfel de transfer este convenit de Pdrfi, Partea care efectueazd transferul va executa clauzele contracfuale

standard UE corespunzdtoare. Fiecare Parte va desp[gubi cealaltd Parte cu privire la toate pierderile,

daunele, costurile, cheltuielile qi alte datorii (inclusiv taxele legale qi alte taxe profesionale) suportate sau

acordate celeilalte PAd qi care se referd la o cerere a unui ter,t care rezriltd din eqecul celeilalte Pa4i de a

respecta obligaliile care ii revin in temeiul acestei clauze. Pentru o astfel de despdgubire, este obligatoriu
ca fiec[rei Pd(i sI i se acorde o notificare adecvatd, drept de rcprezentare, aprobare in cazul solulionlrii
extrajudiciare. Pentru a evita orice dubiu, respectarea de oricare dintre P[(i a obligaliilor respective in
temeiul prezentei clatze nu implicd costuri suplimentare pentru cealalt[ Parte.

11. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
1 1.1. Pdrlile se obliga sd trateze informafiile de care au luat la cunoqtinld pe parcursul deruldrii acestui

contract ca fiind confidenfiale, sd pdstreze secretul comercial qi sd se ablind de la orice acliune care ar leza
intr-un fel interesele celeilalte p6(i.
11.2. O parte contractarfid nu are dreptul, fEri acordul scris al celeilalte pdr,ti:

a) De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terle pir!i, in afara acelor

persoane implicate in indeplinirea contractului.
b) De a utiliza informaliile oblinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in

alt scop decdt acela de a-gi indeplini obligafiile contractuale.
17.3. Dezvltluirea oricdrei informalii, fald de persoanele implicate in indeplinirea contractului, se va face

confidenlial qi se va extinde numai asupra acelor informalii necesare indeplinirii contractului.
I 1.4. O parte contractantd va fi exonerat[ de rdspunderea pentru dezvdluirea de informatii referitoare la
contract dac5:

a) Partea contractanti a fost obligatd in mod legal s[ dezv6luie informafia;
b) Informalia era cunoscuti pd(ii contractante inainte ca ea sd fi fost primitd de la cealaltd parte

contractant[;
c) Informalia a fost dezvSluitd dupd ce a fost oblinut acordul scris al celeilalte plrli contractante

pentru asemenea dezvdluire.
11.5. Obligaliile de confidenlialitate enumerate mai sus sunt nelimitate in timp.

12. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
12.1 Prestatorul se obligd sd presteze servicii privind: Elaborarea unui plan de restructurare , a
testului creditorului privat prudent si monitorizarea indeplinirii masurilor cuprinse in planul de

restructltrare, la standardele qi performanlele prezentate in propunerea tehnicd - anexa la prezentul
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conhact, in conformitate cu cerinfele din caietul de sarcini - anexa la prezentul contract si cu

obligatiile asumate prin prezentul contract.

12.2 (I) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prev[zute in contract cu profesionalismul
gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele qi/sau performanlele prezentate

in caietul de sarcini, parte integrantaa prezentului contract.
(2) Prestatorul se obliga s5 supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,

materialele qi orice alte echipamente, fie de naturd provizorie, fie definitivd cerute de qi pentru
contract, in mdsura in care necesitatea asigurlrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate, in termenele prevazute in

contract si pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de

siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utrlizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toata perioada contractului. Daca pe parcursul indeplinirii contractului intervin
circumstante, care nu se datoreaza prestatorului, care il pun pe acesta in imposibilitatea de a
respecta termenele stabilite in prezentul contract, acesta are obligatia de a notifica acest lucru
achizitorului.

(4) Prestatorul se obliga sa acorde consultan{d de specialitate pentru formularea
rdspunsurilor la eventualele solicitari de clarificdri emise de evaluatori in perioadele de

evaluare si sa ajusteze planul de restructurare ori de cate ori se impune aceasta.

(5) Prestatorul se obliga sa remita Achizitorului toate documentele care fac obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile legale.

(6) Prestatorul se obliga sa execute la documentatia livrata, in conditiile legii, toate
modificarile si corectiile in cazul in care se constata abateri sau omisiuni sesizate de Achizitor
sau de reprezentantii acestuia (inclusiv ai Ministerului Economiei) sau de organul fiscal
competent, pana la obtinerea tuturor aprobarilor legale in procedura de administrarea obligatiilor
fiscale, inlesnirii la plata si urmarirea modului de respectare a acestora, fara angajarea altor
costuri suplimentare.

(7) Prestatorul se obliga sa predea documentele care dovedesc prestarea serviciilor care fac

obiectul contractului, la sediul Achizitorului, intocmite rn2 exemplare originale.

12.3 Prestatorul are obligalia sd ia toate mdsurile legale de asigurare a personalului propriu
implicat in rcalizarea contractului, pe linie de proteclia muncii qi P.S.I., instruirea acestuia,
acordarea echipamentului de lucru gi proteclie, cercetarea eventualelor accidente de muncd qi

inregistrarea acestora.

l2.4Prestatorul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oriclror:
a) Reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezult[ din inc[lcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in leglturd cu serviciile prestate;

b) Daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturS, aferente, cu exceplia situafiei in
care o astfel de incilcare rezultd, din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre

achizitor.

12.5 Prestatorul are obligalia de a desemna in termen de 5 zile persoana responsabild cu

desfrqurarea ?n bune condilii a contractului.

12.6 Codul de conduitl
(1) Prestatorul va acliona intotdeauna loial qi impa(ial qi ca un consilier de incredere pentru

achizitor conform regulilor qi/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum qi cu discrefia
necesard. Se va abline sd facd afirmatii publice in legdturd cu serviciile prestate fbrd sa aib[
aprobarea prealabild a achizitorului, precum qi sd participe in orice activitd{i care sunt in conflict
cu obligaliile sale contractuale in raport cu acesta.

(2) in iazdincare prestatorul sau oricare din asocialii s6i, se oferd si dea, ori sunt de acord sd

ofere ori s[ dea, sau dap oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitd]i ori comisioane in scopul
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de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricdrui act sau fapt privind
contractul de servicii sau orice alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau

defavoriza orice persoand in legdturd cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,

achizitorul poate decide incetarea contractului, frrd, a aduce atingere niciunui drept anterior
dobdndit de prestator inbaza contractului.
(3) PlAlile cdtre prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din contract, qi at6t prestatorul c6t gi personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa qi salariafii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, aloca[ie, platd,

indirectd ori orice altd forma de retribulie in legdturd cu sau pentru executarea obligaliilor din
contract.
(4) Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenld, facilitate sau

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat uttlizate in scopurile
contractului, fiard aprobarea prealabili in scris a achizitorului.
(5) Prestatorul qi personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, precum qi dupd incetarea
contractului. in acest sens, cu excep{ia cazului in care se obline acordul scris prealabil al
achizitorului, prestatorul qi personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzdnd conducerea
qi salarialii din teritoriu, nu vor comunica niciodatd oricdrei alte persoane sau entitdti, nicio
informalie confiden{ialI divulgatd lor sau despre care au luat cunoqtin}d gi nu vor face public[
nicio informalie referitoare la recomandlrile primite ?n cursul sau ca rezultat al deruldrii
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodat[, prestatorul qi personalul s6u nu vor
utllizain dauna achizitorului informaliile ce le-au fost furnizate in cursul sau in scopul executdrii
contractului.

12.7 Conflictul de Interese
(1) Prestatorul va lua toate mdsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situa(ie care ar
putea compromite executarea obiectivd qi imparfiald a contractului. Conflictele de interese pot
apdrea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitdlilor politice ori de

nalionalitate, leg[turilor de rudenie ori afinitate, sau al oricdror alte legdturi ori interese comune.
Orice conflict de interese ap[rut in timpul executdrii contractului trebuie notificat in scris
Achizitorului, in termen de 5 zile de la aparilia acestuia.
(2) Achizitorul igi rczewd, dreptul de a verifica dacd, mdsurile luate sunt corespunz6toare qi poate
solicita mdsuri suplimentare dacd este necesar. Prestatorul se va asigura cA personalul sdu,

salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea qi salaria[ii din teritoriu, nu se afl6 intr-o situa{ie
care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va inlocui, in 5 zile qi flrd vreo
compensa{ie din partea achizitorului, orice membru al personalului sdu salariat ori contractat,
inclusiv conducerea ori salaria{ii din teritoriu, care se regdsegte intr-o astfel de situafie.
(3) Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenla ori pe

cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea qi salaria{ii din teritoriu. in
cazul in care prestatorul nu-gi menline independenla, achizitorul, fard, afectarea dreptului acestuia
de a obline repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urrnare a situaliei de conflict de interese,
va putea decide incetarea de plin drept qi cu efect imediat a contractului, in condiliile prevdzute
in prezentul contract.

12.8 Drepturi de proprietate intelectuall
(1) Orice rapoarte qi date precum diagrame, schile, instrucliuni, planuri, statistici, calcule, baze

de date, software qi inregistrdri justificative ori materiale achizilionate, compilate ori elaborate de

cdtre prestator sau de cdtre personalul sdu salariat ori contractat in executarea contractului de

servicii vor deveni proprietatea exclusivd a achizitorului. Dupa incetarea contractului de servicii,
prestatorul va remite toate aceste documente qi date achizitorului.
(2) Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului
contract qi nu va face referire la aceste servicii in cursul executdrii altor servicii pentru terli qi nu
va divulga nicio informa\re farnrzatd de achizitor, fdr[ acordul scris prealabil al acesteia.
(3) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobAndite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea
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exclusivd a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera a$a cum va
considera de cuviinfI, ftrd limitare geograficd ori de altd naturS, cu exceplia situaliilor in care
existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriald.

12.9 Cesiunea qi subcontractarea
(1) Prestatorul are obligalia de a nu transfera, total sau parfial, unei te4e pdr{i, obligaliile sale
asumate prin contract.
(2) Prestatorul poate cesiona dreptul sdu de a incasa prelul serviciilor prestate, in condiliile
prevdzute de legislalia in vigoare.
(3) Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligaliile asumate prin
contract.
(4) Subcontractarea se realizeazd in condiliile prevdzute in cap. V Sec{iunea I din Legea
98120t6.

13. OBLTGATTTLE ACHTZTTORULUI

13.1. Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului un avans de 30Yo din pretul contractului, in
termen de 10 zile de la semnarea acestuia.

13.2. Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei ,,,,, serviciile prestate in termenul
convenit.

13.3. Achizitorul se obliga sa efectueze plata pretului contractului catre prestator, exclusiv sub
conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzator a obligatiilor contractuale, acceptate de
catre achizitor.

13.4. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii
contractului, in masura in care achizitorul le detine.

13.5. Achizitorul prin responsabilii desemnati, are dreptul de a inspecta si/sau de a verifica
serviciile mentionate prestate pentru conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini.

13.6. Achizitorul, in calitate de beneficiar al serviciilor care fac obiectul prezentului contract,
poate inlocui prestatorul care a intocmit planul de restructurare si testul creditorului privat
prudent , in cazul in care acesta nu mai poate efectua monitorizarea debitorului privind realizarea
masurilor de restructurare sau nu isi indeplineste obligatiile prevazute de art. 8 din Procedura de
aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in
cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion
lei. In acest ultim caz) inlocuirea se va face la propunerea persoanelor desemnate cu
supravegherea debitorului.

I4.MODALITATI DE PLATA
l4.l Plata serviciilor prestate se va efectua prin ordin de plat6, in baza proceselor verbale de
receplie a serviciilor precum ;i a facturilor fiscale emise de prestator qi acceptate de achizitor.

14.2 Pldtile se vor efectua in termen da ,,,,,,, zlle de la data primirii facturilor la sediul
achizitorului, dupd efectuarea recepfiei cantitative qi calitative a serviciilor. Daca data scadenta
este o zi nelucratoare, termenul de plata va fi decalat pana la prima zi lucratoare, urmatoare
acesteia

14.3 Plata se va face in contul indicat de cdtre Prestator, deschis laTrczorcrie. Plata serviciilor se
va efectua in lei.
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14.4. Achizitorul va plati prestatorului un avans de 30o/o din valoarea totala a contractului in
termen de 10 zile de la semnarea contractului.
Diferenta de plata aferenta serviciilor prestate pentru elaborarea planului de restructurare

financiara si a testului creditorului privat prudent se va efectua in termen de 5 zile lucratoare de

la aprobarea restructurarii obligatiilor bugetare de catre ANAF.

14.5. Prestatorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se

obliga sa restituie atat eventualele sume incasate in plus, cat si foloasele realizate necuvenit,
aferent acestora.

14.6. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de

achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca achizitorul
sesizeaza prestatorul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, in termen de

15 zile de la primirea facturii. Un nou termen de plata va curge de la confirnarea de catre

achizitor anoilor facturi prezentate de catre prestator, completate cu date corecte, potrivit legii si

contractului.

14.7.(l) Prestatorul va restitui orice sume cuvenite achizitorului si care i-au fost platite in plus
fata de valoarea finala certificata, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri in acest sens.

(2) Daca prestatorul nu va face plata in termenul limita de mai sus, achizitorul va aplica
penalitati reprezentand 0,l5yo pentru fiecare zi de intarziere din suma necuvenita, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

14.8. In cazul in cwe achizitorul calculeaza si facttreaza prestatorului penalitati reprezentand

0,15%olzi din valoarea contractului pentru neindeplinirea obligatiilor ce ii revin din prezentul

contract, valoarea totald a penalitafllor poate depfui suma asupra clreia au fost calculate.
Prestatorul are obligatia de a achita factura de penalitati transmisa de achizitor, in termen de 15

zile de la transmiterea acesteia. In cazul in care prestatorul nu va achita achizitorului
contravaloarea facturii de penalitati, achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in
care aceasta nu este acoperitoare, achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente,
pentru recuperarea diferentei.

14.9. in cazul in care autoritatea contractantd, din culpa sa, nu onorcazd facturile in termenul
stabilit prin clalzd nmtn, prestatorul are dreptul de a percepe, ca penalitdli, o sumd

echivalentd cu o cotd procentuald din plata neefectuatd de 0,03o/o pentru fiecare zi de

intdrziere, p6na la indeplinirea efectiv5 a obligaJiilor.

ls. RECEPTTE
15.1 Recepfia serviciilor prestate se va face la sediul achizitorului, in conformitate cu cerinfele

caietului de sarcini.
15.2 Receplia serviciilor sa va consemna intr-un proces verbal de receplie intocmit pe baza

raportului elaborat de cdtre Prestator ;i a documentelor justificative privind prestarea serviciilor,
in conformitate cu cerinlele caietului de sarcini.

16. INCETAREA CONTRACTULUI:
16.1 Prezentul contract inceteazd,in urmdtoarele situalii :

a) prin executarea de cdtre ambele pl$i a tuturor obligaliilor ce le revin conform prezentului

contract qi legislaliei aplicabile;
b) prin acordul parlilor consemnat in scris;

c) prin rezilierehezolujiune, in cazul in care una din parli nu iqi executd sau executf,

necorespunzdtor obligaliile contractuale.
16.2 in situalia rezilieriilrezoluliunii totalelpafiiale din carlza neexecutdrii/executirii parliale de

cdtre prestator a obligaliilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese ou titlu
de clauzd.penald in cuantum egal cu valoarea obligaliilor contractuale neexecutate.

:
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16.3. in situalia in care executarea parliala a obligaliilor contractuale face imposibila realizarea

obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receplionata o parte din contract

conform dispoziliilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauzd'

penald in cuantum egal cu intreaga valoare a obligaliilor contractuale stabilite prin contract '

16.4. N...spectarea in mod repetat de c[tre o parte a obliga{iilor contractuale va fi doveditd cu

notific6rile scrise qi transmise de c[tre cealaltd parte, notificdri care vor face referire la

neindeplinirea respectiva precum qi la durata ei. Prin notificdri se vor solicita justificdri privind

neindeplinirea obligaliilor, pe care cealalt6 parle este obligatd sd le fixrrizeze in termen de maxim

5 zile dela dataprimirii notificdrii.
16.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaliilor deja scadente

intre plrfile contractante.
16.6. pa4ile sunt de drept in intArziere prin simplul fapt al nerespectdrii clauzelor prezentului

contract.
16.7 Achrzitorul iqi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul, ?n cel mult 15 zlle de la

aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevdzute la data incheierii acestuia, sub condilia

notific[rii Prestatorului, cu cel pu]in 3 zile inainte de momentul rezilierii.

16.8 Fdra a aduce atingere dispoziliilor dreptului comun privind incetarea contractului sau

dreptului autoritatii contractante cle a solicita constatarea nulitalii absolute acestuia in

conformitate cu dispoziliile dreptului comun, autoritatea contractant[ are dreptul de a denunta

unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situalii:

a) prestatorul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situaliile "y" ?r^ \
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nt-98120I6

privind achiziliile publice ;

b) contractul nu ar fi trebuit s[ fie atribuit prestatorului avdnd in vedere o incdlcare gravd a

obligaliilor care rezultd din legislalia europeand relevanti qi care a fost constatatd printr-o decizie

a Cur[ii de Justi]ie a Uniunii Europene;

c) in cazul modificarii contractului in alte condilii decAt cele prevdzute de prevederile legale in

vigoare.

17. FORTA MAJORA
17.1 Forla majord este constatati de o autoritate competentd.

l7.Z For\a majora exonereazd pdrfile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin

prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac[ioneazd.

f Z.: inaeplinirea clntractului va fi suspendatd in perioada de ac(iune a fo(ei majore, dat fard a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtilor pAnd la aparilia acesteia.

17.4 Partea contractantd care invoc6 fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte p6{i,

imediat qi in mod complet, producerea acesteia qi s[ ia orice misuri care ii stau la dispozi]ie in

vederea limit5rii consecin{elor.
17.5 Dacd, foria majord ac\roneazd sau se estimeazd c[ va ac]iona o perioada mai mare de 1 lun6,

fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrli incetarea de plin drept a prezentului

contract, f3r:d cavreuna din parfi sI poatd pretinde celeilalte daune-interese.

17.6 Nu va reprezenta o incalcare a obligaliilor din contractul de servicii de cdtre oricare din

pdrfi situa{ia in care executarea obliga}iilor este impiedicatd de imprejurdri de forfd majord care

apar dupd data semndrii contractului de servicii de catre parfi.

tZ.Z prestatorul nu va r6spunde pentru penalitali contractuale sau reziliere pentru neexecutare

dacd, qi in mdsura in cari, intdrzierea in executare sau altd neindeplinire a 
^obligaliilor 

din

prezentul contract de servicii este rezultatul unui eveniment de for!6 major6. in mod similar,

Achizitorul nu va datora dobAndd pentru pl[file cu intArziere, pentru neexecutare sau pentru

rezilierea de cdtre prestator pentru neexecutare, dacd, qi in m[sura in care, intdtzierea

achizitorului sau altd neindeplinire a obligaliilor sale este rezultatul fo(ei majore.

17.8. Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere contractuala.
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18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
18.1. -Autoritateacontractant6 qi contractantul vor face toate eforturile pentru arczolva pe cale

amiabila, prin tratative directe, orice nein{elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul

sau in legdturd cu indeplinirea contractului.
18.2 Procesele qi cererile privind acordarea desp[gubirilor pentru repararea prejudiciilor
cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum gi cele privind executarea, nulitatea,

anularea, rezoluliune a, reziherea sau denunlarea unilaterald a contractelor de achrzilie

publicd se solulioneazd in primd instanld de cdtre secfia comercialE a tribunalului in
circumscriplia c[ruia se afl6 sediul autoritAlii contractante.

19. AMENDAMENTE
19.1 Parlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional, in condiliile prevdzute de legislalia in vigoare.

20. LIMBA CARE GUVERNF,AZA CONTRACTUL
20.1. - Limba care guverneazdcontractul este limba rom6nd.

21. COMUNICARI
21.1. - (1) Orice comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinireaprezentului contract, trebuie sd

he transmisa in scris, prin mijloace electronice de comunicare'
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cAt qi ?n momentul

primirii.
21.2. - Comunicdrile intre pdrfi se pot face qi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu

condilia confirmdrii in scris a primirii comunic[rii.

22.NULITATI
22.1. - Dacd o claulzd a acestui contract va fi declaratd nuld, celelalte prevederi ale contractului

nu vor fi afectate de aceast[ nulitate. Partile convin ca orice clauzd declaratd nuld sa fie inlocuitd

printr-o altd clatzdcare sd corespundl cdt mai cu putintd spiritului contractului. in cazul in cate,

ca urmare a demersurilor f6cute de p6(i, clauza declaratf, nul6 nu poate fi inlocuitd cu una care

sd corespunda c6t mai cu putin{d spiritului contractului, qi aceastd claluzd este de esenla

contractului, contractul se va rezilia de plin drept'

23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pdr[ile au inteles sd incheie azi ,,,,,,,,,,, prezentul contract in doud exemplare, c0te unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
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