
COMUNA SOCODOR
Cod Fiscal: 3519330; Comuna Socodor nr.l Cod Postal 317305,judeJul Arad, TeL+4 0257358100,·

Fax.+4 0257358112; e-mail: socodor(iVgmail.com; www.socodor.ro

CONTRACT DE SERVICII

nr. 327 din 02.02.2021

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice , procedurile de atribuire a contractelor de

achizitie publica ~i organizarea concursurilor de solutii, instrumentele ~i tehnicile specifice care pot fi

utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, s-a incheiat prezentul contract de servicii,

rntre

COM UNA SOCODOR cu sediul in comuna Socodor, judetul Arad cod postal 317305, telefon

+40257-358.100, fax +40257-358.112, e-mail:socodor@gmail.com, cod fiscal 3519330, cont

R004TREZ0225006XXX000271, deschis la Trezoreria Chisineu Cris, reprezentata prin Jura loan

Dimitrie - Primar, in calitate de achizitor, pe de 0 parte, si

COLOSAL DEVIZ SRL adresa sediu in Mun. Arad, str. Semanatorilor, nr. 2, bloc 154, ap. 2,

judetul Arad, telefon: 0756634421/0747978731, numar de inmatriculare la ORC J2/502/25.05.2020,

cod fiscal 42536676, cont: R036 TREZ 0215 069 XXX 026 483, deschis la Trezoreria Arad,

reprezentata prin ing. Calin Borlea - Administrator, in calitate de prestator, pe de alta parte.

Articolul2. Definitii

In prezentul contract urrnatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. achizitie sau achizitie publica - achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul

unui contract de achizitie publica de catre una ori mai multe autoritati contractante de la operatori

economici desemnati de catre acestea, indiferent daca lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate

ori nu realizarii unui interes public;

b. contract de achizitie publica de servicii - contractul de achizitie publica care are ca obiect

prestarea de servicii, altele decat cele care fac obiectul unui contract de achizitie publica de lucrari

potrivit );

c. furnizor - entitatea care pune la dispozitia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare

sau amplasare a acestora, daca este cazul, ori care presteaza servicii catre acesta, care nu are calitatea

de subcontractant;

d. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
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Articolul 3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul

feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este perm is de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica

in mod diferit.

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

CLAUZE GENERALE

Articolul4. Obiectul contractului- Clauza obligatorie care nu poate fi modificata

4.1 - Prestatorul se obliga sa realizeze servicii de proiectare - elaborare documentatie de avizare a

lucrarilor de interventie: "Anvelopare termica bloc de locuinte din localitatea Socodor, judetul

Arad", in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit In prezentul contract pentru

serviciile prevazute la 4.1

4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului, pentru D.A.L.1. suma total a de 12.500 lei,

reprezentand valoarea de contract acceptata. La aceasta suma nu se va adauga taxa pe valoare

adaugata, prestatorul nefiind platitor de TV A. Valoarea total a a contractu1ui este de 12.500 lei SI

include: intocmire documentatie tehnica faza DALI in vederea anveloparii termice care cuprinde:

-plan de situatie vizat OCPI

-documentatie scrisa si desenata arhitectura

-devize tehnico - economice

-documentatie in vederea obtinerii avizelor.

Articolul 5. Pretul contractu lui- Clauza obligatorie care nu poate fi modificata

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de

12.500 lei.

Articolul 6. Durata contractului- Clauza obligatorie care nu poate fi modificata

6.1 Prezentul contract are 0 durata de intocmire a documentatiilor de 20 zile, intra In vigoare la data

semnarii de catre parti si t~i produce efectele pana la finalizarea lucrarilor proiectate si intocmirea

procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte numai dupa ce contractul de servicii nu va mai

produce efecte.

7. Executarea contractului
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7.1 - Executarea contractului incepe de la data la care s-a semnat de catre ambele parti.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a) achizitia SEAP DA27317522102.02.2021;

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantele prezentate, in

conformitate cu legislatia in vigoare.

9.2 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilaje!e

folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate; ~i

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 0

astfel de incalcare rezulta din respectarea solicitarilor achizitorului.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator In termenu! convenit.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - in cazu! In care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractu lui, ca penalitati, 0 suma

echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,1 % din pretul contractului fara TVA, pentru fiecare zi de

intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati 0 suma echivalenta cu 0 cota

procentuala de 0,1 % din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva

a obligatiilor,

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod

culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde

plata de daune-interese

11.4 - Achizitoru! i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,

adresata prestatorului, lara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta

anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. in acest

caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract

indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului
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CLAUZE SPECIFICE

12. Garantia de buns executie a contractului

12.1 - Nu este cazul.

13. Alte responsabilltati ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,

13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciiIor in conformitate cu durata de

prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de

prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

14. Alte responsabilitatl ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care

acesta le-a cerut ~i pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie ~iverlficari

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.

15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul

are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru

acest scop.

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la

semnarea contractului de catre ambele parti.

(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta

a fi terrninata intr-o perioada stabilita in termenul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de

parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau
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ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel dedit prin incalcarea contractului de

catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a

oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de com un acord, perioada de prestare si vor semna

un act aditional,

16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenul de prestare, acesta

are obligatia de a notifica acest lucru, In timp uti!, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de

prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice

intarziere in indeplinirea contractu lui da dreptul achizitorului de a solicita prestatorului daune interese,

dupa cum urmeaza:

17. Ajustarea pretului contractu lui

17.1 - Pentru servicii!e prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in

propunerea financiara, anexa la contract.

17.2 - Pretul contractului este ferm ~i nu se ajusteaza,

18. Amendamente

18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractuIui, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza

interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii

contractului.

19. Subcontractanti

Pentru categorii de lucrari pentru care prestatorul nu are competente,

20. Cesiunea

20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,

rara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte

obligatii asumate prin contract.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar lara a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
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21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie in vederea limitarii

consecintelor.

21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,

tara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul ~i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu

indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i prestatorul nu reusesc sa

rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie

prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din

Romania.

23. Limba care guverneaza contractul

23.1 - Limba care guverneaza contractu! este limba romana.

24. Comunlcari

24.1 - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare !a indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentu! primirii.

24.2 - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in

scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

26. Prezentul contract poate fi modificat cu acordul am bel or parti.

Partile au inteles sa incheie astazi, 02.02.2021, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru

fiecare parte.

PRESTATOR,

COLOSALDE
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