CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
Nr. _______________

1. Părţile contractante
JUDETUL CONSTANTA, cu sediul in municipiul Constanta, Bd.Tomis nr.51, telefon 0241.488001, fax
0241.488453, cod fiscal 2981739, reprezentat prin Presedintele Consiliului Judetean Constanta, domnul
Marius Horia Țuțuianu, in calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
________________________., cu sediul in _________________________, cod unic de inregistrare
fiscala _____________________, numar inregistrare O.R.C. ________________, reprezentata prin
__________________, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
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) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al 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) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă
şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
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 extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică;
h) 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 vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de audit extern in vederea evaluarii metodologiei de
fundamentare a tarifelor practicate de catre operatorii privati pentru “Fazarea Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”, în perioada convenita şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului în
contul deschis de prestator la Trezorerie. Prestatorul are obligația de a menționa pe factura fiscală numărul
și data prezentului contract.
4.3.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului
de către achizitor dupa receptia serviciilor, este de _______________, fara TVA.
4.4. – În situația în care achizitorul solicită completări la Raportul de audit elaborat de către prestator, acesta
din urmă are obligația de a le realiza fără costuri suplimentare.

5. Termen de prestare a serviciilor. Intrare in vigoare.
5.1 – Termenul de prestare a serviciilor de audit extern, astfel cum sunt detaliate in Caietul de sarcini si in
Oferta tehnica a prestatorului, este de 15 zile lucratoare de la data emiterii de catre achizitor a ordinului de
incepere.
5.2. – Durata prezentului contract este pana la finalizarea tuturor obligatiilor asumate de catre ambele parti.
5.3. – Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de ambele parti.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) oferta tehnică;
c) oferta financiară;
d) clarificări transmise pe perioada de evaluare a ofertelor;
e) acte aditionale, daca exista.
6.2. Clauzele contractului se interpretează împreună cu prevederile documentelor menționate la clauza 6.1.
6.3. În cazul în care se constată neconcordanțe între clauzele contractului și prevederile Caietului de sarcini,
prevalează acestea din urmă.
6.4. În cazul în care se constată neconcordanțe între prevederile Caietului de sarcini și cele ale propunerii
tehnice ale prestatorului, se vor aplica prevederile mai favorabile achizitorului, dacă acesta din urmă le
acceptă.

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1.- Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si cu respectarea prevederilor ofertei tehnice, precum si a
cerintelor din Caietul de sarcini.
7.2. - Prestatorul este raspunzator de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate.
7.3. – Prestatorul are obligatia de a realiza auditarea cu respectarea Standardelor Internationale de Audit
(ISA) / Standardelor Internationale privind analiza angajamentelor (ISRE) si Codului deontologic pentru
expertii contabili promulgat de catre IFAC, precum și a oricăror alte dispoziții aplicabile în materie.
7.4 – Prestatorul are obligatia de a redacta și preda achizitorului Raportul de audit în 2 exemplare tipărite,
precum și pe suport electronic.
7.5. - Prestatorul va raspunde pentru realitatea datelor inscrise in raportul de audit.
7.6. – Prestatorul are obligatia de a folosi pentru indeplinirea obiectului contractului personal care să
corespundă cerințelor din Caietul de sarcini.
7.7 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru sau în legătură cu serviciile
prestate, şi
ii) 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.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
8.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la
inregistrarea facturii la sediul său.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - 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 din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă

cu 0,15% din valoarea serviciilor rămase de prestat, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligațiilor.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15 % din plata
neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
9.3 (1) - Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fără termen de graţie, fără necesitatea
îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și/sau arbitrale,
printr-o simplă notificare adresată Prestatorului, transmisă cu confirmare de primire, în oricare dintre
situațiile următoare:
a)
Prestatorul îşi încalcă obligaţiile asumate în prezentul contract, nu respectă termenele de întocmire şi
predare a documentaţiei sau nu execută serviciile conform prezentului contract ori în conformitate cu
prevederile legale aplicabile, fiind de drept în întârziere;
b) Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stării de insolvenţă, de declanşare a procedurii de
faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntară, intră sub administrare judiciară sau sub controlul altei
autorități, și-a suspendat activitatea sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură
similară reglementată de lege;
c) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă;
d) Împotriva Prestatorului a fost pronunțată o hotărâre de condamnare cu privire la fraudă, corupție,
implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală;
e) apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la
modificarea efectelor clauzelor contractuale, în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară
interesului public;
f) alte cazuri prevăzute expres în prezentul contract ori în legile aplicabile.
(2) - În caz de reziliere a contractului, Achizitorul va fi îndreptățit să recupereze de la Prestator, fără a
renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza contractului sau în baza legii, orice pierdere sau
prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine.
9.4 - Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar față de sumele ce i se cuvin pentru serviciile efectiv
prestate, despăgubiri pentru orice altă pierdere sau prejudiciu suferit.
9.5 - La primirea notificării de reziliere, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor, în
mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.

10. Începere, finalizare

10.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data emiterii de catre achizitor a
ordinului de începere.
10.2. – Prestatorul are obligatia de a finaliza prestarea serviciilor in termenul convenit.
10.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea termenului de prestare se face numai
cu acordul părţilor, prin act adiţional, numai pe baza unei temeinice justificari și numai cu respectarea
legislației în vigoare.

11. Ajustarea preţului contractului

11.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în oferta
financiară, anexă la contract.
11.2 - Preţul contractului nu se ajustează.

12. Forţa majoră

12.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3 - 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.
12.4 - 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.

12.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 2 zile de la încetare.
12.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

13. Soluţionarea litigiilor

13.1 - 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.
13.2 - Dacă după 5 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 competente.

14. Limba care guvernează contractul

14.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

15. Comunicări

15.1 - (1) Orice comunicare între 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.
15.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării primirii comunicării.

16. Legea aplicabilă contractului

16.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Achizitor,
JUDETUL CONSTANTA

Prestator,

