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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII  

 

nr. _______ din ________ 

 

1. În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, 

între: 

 

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în B-dul Revoluţiei nr. 75, telefon 0257/281850, fax 0257/284744, cod fiscal 

3519925, cont ______________________, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin 

CĂLIN BIBARȚ – Primar și dna. Claudia Grozavu, Director economic. 

în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, şi 

 

____________, cu  sediul în _______________, tel./fax ________, cu nr. de înmatriculare _______, CUI 

______________, cont trezorerie ______________ deschis la Trezoreria _________, reprezentată prin 

____________, în calitate de ______________. 

în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte. 

  

2. DEFINIŢII 

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

     a. contract – acordul de voinţă dintre două părţi, achizitor şi prestator, cu intenţia de a constitui un raport 

juridic; 

     b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite 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. act aditional - document ce modifică prezentul contract de servicii;  

e. oferta - documentaţia care cuprinde propunerea tehnică  şi propunerea financiară;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

f. propunerea tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini, stabilite de 

autoritatea contractanta;  

g. propunerea financiară - document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin 

documentația de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;  

h. caiet de sarcini - document, reprezentând anexă a prezentului contract de servicii, întocmit de către 

achizitor, care include definirea condiţiilor, specificaţiilor tehnice şi, totodată, indicaţiile privind regulile de bază 

care trebuie respectate în elaborarea propunerii tehnice şi financiare de către prestator;   

i. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 

         j. forţa majoră – potrivit art. 1351 NCC, dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, 

răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră. Forţa majoră este orice eveniment 

extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 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 mai oneroasă executarea obligaţiilor 

uneia din părţi; 

     g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile    

 

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. 
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    3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în 

mod diferit.  

3.3 Dacă oricare dintre clauzele contractului este nulă, anulată, interzisă de lege, inaplicabilă, aceste 

împrejurări nu vor afecta validitatea şi efectele oricărei alte clauze din contract.  

3.4 Inacţiunea, întârzierea, toleranţa manifestate de una dintre părţi în punerea în aplicare a clauzelor 

contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte, nu afectează sau restrâng drepturile acelei 

părţi rezultate din contract, renunţarea la un drept neputând fi prezumată în nicio situaţie. 

 

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI 

    4.1 Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de dezinfecție a părților comune a imobilelor cu 

destinație de locuințe colective din Municipiul Arad”, în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini și 

anexelor acestuia. 

    4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în propunerea financiară, document al contractului. 

 

5. PREŢUL CONTRACTULUI 

     5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de până la 

concurența sumei de _________ lei, la care se adaugă TVA în valoare de __________lei, în baza tarifului negociat 

în propunerea financiară finală, anexă la prezentul contract. 

5.2 Valoarea contractului  este de _______ lei cu TVA inclus.  

            5.3 Prestatorul va presta serviciile de dezinfecție în baza unor solicitări emise de către Serviciul Edilitar, 

respectând tariful negociat din propunerea financiară, anexă la contract. 

 

6. DURATA CONTRACTULUI 

     6.1 - Durata prezentului contract este de la data semnării lui pana la data de 28.05.2020. 

6.2 – În cazul în care starea de urgență decretată prin Decretul Președintelui României încetează, va înceta 

și durata prezentului contract. 

 

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

   7.1 Documentele contractului si ordinea de interpretare a acestora, în cazul în care apar prevederi 

contradictorii, sunt: 

      1. Caiet de sarcini nr. 27211/16.04.2020; 

2. Propunere financiara nr. __________/___________; 

3. Propunere tehnica nr. ___________/____________; 

4. Dovada constituirii garanției de bună execuție. 

 

8. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 

       8.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în caietul de 

sarcini şi anexele la acesta şi asumate prin propunerea tehnică, documente ale prezentului contract. 

              8.2 -Prestatorul are obligaţia de a executa operaţiile prevăzute la obiectivele menţionate în caietul de 

sarcini şi anexele la acesta. 

              8.3 – Prestatorul are obligația de a utiliza numai dezinfectante avizate de Ministerul Sănătăţii. In 

dezinfecţia chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru larg de acţiune, cu efecte virulicide, bactericide și 

tuberculocide, fungicide și/sau sporicide. 

              8.4 – Prestatorul are obligația de a efectua prima operațiune de dezinfecție imediat după semnarea 

contractului. Toate celelalte operaţiuni se vor efectua, în funcție de necesitate, pe baza solicitărilor scrise, emise de 

către autoritatea contractantă. 

              8.5 – Durata de prestare pentru o operațiune este de _______ zile de la data transmiterii solicitării scrise 

prin fax sau email, conform centralizatorului anexat prezentului contract. 

              8.6. – Răspunderea în caz de accidente asupra sănătăţii umane și asupra faunei terestre revine 

prestatorului. 
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              8.7 - Prestatorul are obligaţia de a suporta toate daunele de orice fel cauzate de aplicarea tratamentului.  

              8.8 – Prestatorul are obligația ca în termen de 90 de zile de la semnarea contractului de achiziție să facă 

toate demersurile necesare în vederea obținerii licenței ANRSC, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) din 

Legea nr. 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată. După obținerea licenței, 

prestatorul va transmite autorității contractante o copie a acesteia. 

             8.9 – Prestatorul are obligația obținerii Avizului DSP pentru substanța biocidă ce urmează a fi utilizată 

pentru combaterea virusului SARS-CoV2. Avizul va fi prezentat beneficiarului în maxim 3 zile de la semnarea 

contractului. 

            8.10 – Prestatorul are obligația de a emite factură doar după semnarea procesului verbal de recepție.  

 

9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 

       9.1 - Achizitorul se obligă să verifice serviciile prestate în conformitate cu art. 13 din prezentul contract. 

              9.2 – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile 

de la  data înregistrării facturilor la registratura autorităţii contractante, facturi care vor fi emise după semnarea 

procesului verbal de recepţie de către un reprezentant al fiecarei parţi, prin care se certifică efectuarea prestării 

serviciilor de dezinfecție. 

          9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data înregistrării acestora, prestatorul 

are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea 

serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

10.  SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR  

        10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de 

întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

       10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data primirii acesteia, atunci 

acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi 0,03 % din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

       10.3 - 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. 

       10.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 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. 

      10.5 – (1) În cazul nerespectării în mod repetat de către prestator a obligaţiilor ce-i revin din prezentul contract, 

beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul de servicii, fără plata de daune-interese sau penalizări 

către achizitor. 

(2) Rezilierea contractului se va face printr-o notificare scrisă adresată prestatorului. 

      10.6 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate 

a acestuia în următoarele situații: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167; 

b) dacă contractantul încalcă grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi această 

încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

      

11. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PRESTATORULUI 

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul ş i 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

                    (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 
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pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

 11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu cerinţele caietului 

de sarcini asumate prin propunerea tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 

metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

11.3- Prestatorul se obligă să despagubească beneficiarul împotriva oricăror 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 legatură cu prestarea serviciilor şi daune 

interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă 

din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor. Serviciile prestate în baza contractului, vor respecta 

standardele de calitate specifice serviciului prestat. 

 

12. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE ACHIZITORULUI 

     12.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului informaţiile pe care le consideră necesare 

îndeplinirii contractului. 

 

13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 

     13.1 Achizitorul, prin serviciul de specialitate, va monitoriza permanent modul de prestare a serviciilor 

pentru a stabili conformitatea cu oferta depusă și va întocmi procese verbale de recepție după fiecare acțiune de 

dezinfecție. 

     13.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract și cu prevederile art. 

17 din caietul de sarcini nr. 27211/16.04.2020.  

 

   14. ÎNCEPERE, FINALIZARE 

     14.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prima operațiune de dezinfecție imediat după semnarea 

contractului. 

            14.2 -  Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 

terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate conform pct. 6.1 din prezentul contract. 

           14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.  

           14.4 - Nu se acceptă prelungirea duratei contractului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.  

 

   15. AMENDAMENTE 

     15.1 Cu excepţia art. 5 și 6, 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. 

 

  16. GARANŢIA DE BUNĂ-EXECUȚIE 

 16.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de buna execuţie în cuantum de  5% din valoarea 

contractului fără TVA, respectiv suma de __________lei. Garanţia se constituie în lei, fie prin virament bancar fie 

printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii (HG 395/2016), de o instituție de credit din Romania sau 

din alt stat, sau o societate de asigurări, sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, 

prezentate spre plată achizitorului.  În acest caz, sumele se vor vira în contul de garanţie de bună execuţie deschis 

la Trezoreria Municipiului ________, constituit de prestator la dispoziţia achizitorului, suma minimă depusă la 

constituirea contului fiind de 0,5% din valoarea fără TVA a contractului, adică _______ lei.  

           16.2 Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului, pot fi dispuse plăţi 

atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului cât şi 

de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită 

garanţia de bună execuţie. 
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           16.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 

îndeplinirii contractului de achiziție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu 

întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 

asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând 

totodată obligaţiile care nu au fost respectate. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea 

contractantului.  

           16.4 Garantia de buna executie se restituie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a 

obligaţiilor asumate prin contractul respectiv. 

           16.5 In eventualitatea in care garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis 

în condiţiile legii (HG 395/2016), acesta va deveni anexa la prezentul contract. 

 

17. SUBCONTRACTANŢI 

 17.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 

subcontractaţii desemnaţi, în concordanţă cu  oferta depusă. 

17.2.1 Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi,dacă sunt cunoscuţi la momentul respectiv. 

17.2.2 Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, partea/părţile din contract care 

urmează a fi îndeplinite, valoarea prestaţiilor/execuţiilor, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în 

anexe la contract.  

17.2.3 Prestatorul are dreptul de a înlocui subcontractanţii sau de a implica noi subcontractanţi pe durata 

derulării contractului, dacă va obţine acordul achizitorului şi dacă activităţile încredinţate acestora au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi. 

17.2.4 Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificate şi alte documente necesare solicitate de 

achizitor, pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/ capacităţilor corespunzătoare 

părţii lor de implicare. De asemenea, vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere că îşi asumă respectarea 

prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de prestator la ofertă, aferentă activităţii supuse 

subcontractării. 

17.2.5 Valoarea aferentă activităţilor de subcontractare va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul 

ofertei ca fiind subcontractantă. 

17.2.6 În situaţia în care un subcontractant se retrage sau un contract de subcontractare este denunţat 

unilateral/ reziliat de către una dintre părţi, contractantul are obligaţia de a prelua partea/ părţile din contract 

aferente activităţii subcontractante, sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile 

aliniatelor (3), (4), (5). 

17.3.1 Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

17.3.2 Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea 

sa din contract.   

17.3.3 Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 

partea lor din contract.  

17.4 Eventualele plăţi directe către subcontractanţii declaraţi vor fi făcute conform prevederilor legale 

incidente.     

 

              18. FORŢA MAJORĂ 

     18.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

     18.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

     18.3 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. 

     18.4 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. 
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     18.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 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 daune-interese. 

 

   19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

     19.1 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 legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

     19.2 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 din România. 

 

    20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

    21. COMUNICĂRI 

     21.1 (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.  

     21.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

    22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

     22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

     Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, unul pentru prestator şi două pentru 

achizitor. 
        MUNICIPIUL ARAD PRESTATOR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


