ACHIZITOR
MUNICIPIUL BACAU

PRESTATOR
DICO SI TIGANAS BIROU DE PROIECTARE SRL

CONTRACT DE SERVICII
nr. 189143 / 853 din 20.12.2021
1.În temeiul LEGII 98/2016 privind achiziţiile publice şi a celorlalte acte normative aprobate în aplicarea acesteia,
s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii,
între:
MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu sediul pe strada
Marasesti, nr. 6, Bacau, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal 4278337 , cont trezorerie RO67 TREZ
24A6 5030 171 O 130X, deschis la Trezoreria Bacau, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
DICO SI TIGANAS BIROU DE PROIECTARE SRL reprezentata prin DICO FLORIN-MARIUS având funcţia de
DIRECTOR GENERAL, cu sediul in Calea Dorobantilor nr. 98-100, et. 2, Cluj Napoca, jud. Cluj înregistrată la R.C.
de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca, cu nr. J/12/462/1997, cod fiscal RO 9256461, cont trezorerie RO31 TREZ
2165 069X XX01 4386 deschis la TREZORERIA Cluj-Napoca, în calitate de Prestator, pe de alta parte.
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2. Definitii
2.1 - ln prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul act juridic bilateral si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru prestarea serviciilor
contractate cu îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. proces verbal de receptie - documentul in care se constata îndeplinirea obligatiilor contractuale ale prestatorului
fata de achizitor privind fiecare din fazele de proiectare;
f. farta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. neconformitate (neconformitati) - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta, calitatea sau
cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract care fac Rezultatele prestarii
serviciilor/executiei lucrarilor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul
Contract, precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite;
h. penalitate - despagubirea in bani stabilita in Contract ca fiind platibila de catre una dintre Partite contractante
catre cealalta Parte in caz de neîndeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de neîndeplinire a unei parti a
Contractului sau de îndeplinire cu intarziere a obligatiilor prin raportare la Termenele de Finalizare, astfel cum sunt
stabilite prin Documentele Contractului, calculata de la data scadentei obligatiei pana la îndeplinirea efectiva a
obligatiilor sau, dupa caz, pana la data rezilierii contractului, fara necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
i. daune-interese - despagubirile banesti, reprezentand repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori
executarea defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor contractuale.
j. ordin de începere- documentul care atesta momentul începerii prestarii serviciilor si prin care Achizitorul
instiinteaza prestatorul ca prestarea serviciilor poate începe;
k. prejudiciu - consecintele pagubitoare suportate ca urmare a neexecutarii, executarii cu· intarziere sau
necorespunzatoare a obligatiilor contractuale;
I. perioada de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei la Terminarna Lucrarilor si data
Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe
cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparule datorita nerespectarii temei de concurs si a regulamentului de
concurs, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de Materiale, lnstalatii, etc.
necorespunzatoare;
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m. conflict de interese - orice eveniment care influenteaza capacitatea prestatorului de a exprima o opinie
profesionala obiectiva si impartiala sau care ii impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate
intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sunt de
asemenea aplicabile oricaror subcontractanti, salariali si experti ce actioneaza sub autoritatea si controlul
prestatorului;
n. "abandon" - inseamna actiunea Prestatorului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare.
o. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1 ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis 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 ln prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: cuvintele
care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice si orice organizatie avand capacitate juridica.
3.4 Referintele la actele normative de orice fel se considera si atunci cand se face trimitere la orice alte acte
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate, completate,etc.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii „Construire Stadionul Municipal str.Pictor Aman nr.94, Municipiul Bacau", elaborand urmatoarele:
• Documentalii de obtinere avize si acorduri, conform certificat de urbanism;
• Studiu de Fezabilitate;
4.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract in conformitate cu oferta prezentata
si caietul de sarcini si sa transmita Achizitorului documentele elaborate in numarul de exemplare si formatul stabilit
prin caietul de sarcini si prin prezentul contract.
4.3. Documentatiile elaborate în baza prezentului Contract se vor utiliza exclusiv în vederea finalizarii obiectivului
de investiţii „Construire Stadionul Municipal str.Pictor Aman nr.94, Municipiul Bacau"
4.4. Toate drepturile patrimoniale de autor ce deriva din obiectul contractului se transfera si devin proprietatea
achizitorului potrivit art. 1 O din contract.
4.5 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, pentru serviciile prestate conform pct.
4.1, respectiv 154.694,05 lei cu TVA.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 129.995,00 lei, la care se adauga 24.699,05
lei TVA, conform Anexei la contract.
5.2 Pretul se plateste Prestatorului de catre Achizitor conform etapelor prevazute in anexa nr .1, parte integranta a
contractului.
5.3 Pretul contractului ramane ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului.
6. Durata contractului
6.1 Durata de realizare a contractului cuprinde termenul de prestare a serviciilor de 4 luni, incepand de la data
ordinului de începere.
-e::::,-6.3. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data recepţiei/aprobarii documentelor elaborate in baza
prezentului contract.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului, pentru fiecare etapa in parte, incepe de la data comunicata prin ordinul de începere a
contractului, dupa constituirea garantiei de buna executie. Constituirea garantiei de buna executie se va realiza in
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parii.
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