








promitentului-prestator. 
19.6 In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului acord-cadru, promitentul-prestator nu 
va primi solicitari pentru prestarea serviciilor din partea promitentului-achizitor, promitentul
prestator nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt. In acest sens, 
promitentul-achizitor nu va avea nici o obligatie fata de promitentul-prestator, prezentul acord
cadru fiind reziliat de drept la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia. 
19. 7 In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului acord-cadru, promitentul-prestator va

primi solicitari parfiale pentru prestarea de servicii din partea promitentului-achizitor,
promitentul-prestator nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri pentru cantitatea care nu s-a
solicitat. In acest sens, promitentul-achizitor se va obliga fata de aceste solicitari doar in baza
contractelor subsecvente incheiate.

Prezentul acord cadru a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru autoritatea contractanta 
s1 unul pentru operatorul economic. 
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18.4. - (I) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indepline�te 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care indepline�te
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca ace�tia nu
indeplinesc partea !or din contract.
18.5. - (1) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesla nu a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferenta activita\ilor
subcontractate, care va fi eel mult egala cu va[oarea declarata in cadrul ofertei ca fiind
subcontractata si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.
18.6 - (2) - Subcontractantii schimbati au obligatia de a prezenta o declarape pe propria
raspundere prin care i�i asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini �i a propunerii tehnice
depuse de catre contractant la oferta, aferenta activita\ii supuse suhcontractarii.
18.7 - (3) Contractele de subcontractare �i declaratiile vor fi prezentate cu eel pu\in 15 zile inainte
de rnomentul inceperii prestarii servieiilor de catre noii subcontraetanti.
18.8 - ( 4) Noii subeontractan\i au obligatia de a transmite certifieatele �i alte documente necesare
penlru verificarea inexistentei unor situajii de excludere �i a resurselor/capabilita\ilor
eorespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

19. Pcnalitati, daune-intcrcse
19.1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu�e�le sa i�i indeplineasca obliga\iile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o
suma echivalenta cu 0,1 %/zi intarziere din pretul fazei de proiectare neonorate (TVA incl us).

20. Modalitati de iucctare a contractului
20.1 Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile in prezentul conlract atrage
desfiintarea acestuia de drept, fora punerea in intarziere �i fora intel'ven\ia instantei de judecata.
20.2. - Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denun\a unilateral contractul de servicii, in eel mutt 30 de
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului �i
care eonduc la modificarea clauzelor eontractuale in a�a masura incat indeplinirea contractului
respeetiv ar fi contrara interesului public.
20.3. - in cazul prevazut la clauza 20.2 prestatorul are drcptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denun\arii unilaterale a
contractului.

21. Ccsiunea si novatia
21.l. - Intr-un contract de achizitie publica este pennisa doar cesiunea creantelor nascute din ace!
contract, cu exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare.
21.2. - Achizitorul poate urmari orice preten\ie la daune pe eare executantul ar putea sa o aiba
impotriva ter\ului/tertilor sustinator/sustinatori declarati pentru nerespectarea obligatiilor asumate
prin angajamentul form. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor execulantului catre
achizitor, cu titlu de garan\ie.

22. Forta majora
22.1. - Porta maJora este constatata de o au!oritate competenta.
22.2. - F011a majora exonereaza pa11ile contractante de indcplinirea obligapilor asumate pnn 
prezentul contract, pe toata perioada in care aeeasta ac\ioneaza. 
22.3. - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de ac\iune a for\ei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ee Ii se cuveneau par\ilor pana la aparitia acesteia. 
22.4. - Partea contractanta care invoca for\a majora are obligatia de a notifica celei!alte pai1i, 
imediat �i in mod complet, producerea acesteia �i de a lua orice masuri care ii stau la dispozi\ie in 
vederea limitarii consecintelor. 



22.5. - Daca for\a majora ac\ioneaza sau se estimeaza ca va ac\iona o perioada mai mare de 6 !uni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte par\i incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna dintre par\i sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

23. Solufionarea litigiilor
23 .1. - Achizitorul �i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice nein\elegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

- Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul �i prestatorul nu
reu�esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solu\ioneze de catre instan\ele judecatore�ti din Romania. 

24. Limba care guvemeaza contractul
24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

25. Comunicari
25.1. - (1) Orice comunicare intre par\i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat �i in momentul
primirii. 
25.2. - Comunicarile intre par\i se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 
condi\ia confinnarii in scris a primirii comunicarii. 

26. Legea aplicabila contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

27. Dispozitii finale
27.1. Prezentul contract a fost 111cheiat azi 26/05/2020, in 3 exemplare originale, din care doua
exemplare pentru promitentul-achizitor si un exemplar pentrn promitentul- prestator .
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