
ACHIZITOR 

MUNICIPIUL BACAU 

PRESTATOR 

'"'"""•••N'"•·-·•--•· •·-···••"'··•-----·- ····-""""""""" • -"""'1�- APPRAISAL& VALUATION SA 

CONTRACT DE SERVICII 

nr. rz_. 

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 BACALI, reprezentat prin PRIMAR, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu sediul pe strada 
Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757, cod fiscal RO 4278337, cont RO57TREZ24A510103201200X 
deschis la trezoreria municipiului Bacau în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi 
APPRAISAL & VALUATION S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Gara Herăstrău, nr. 2-4, etaj 6, Sector 2, 

020334, înregistrată la Reg. Corn. Sub nr J40/3736/2010, având codul unic de înregistrare 26760786, atribut fiscal RO, cont 
RO29TREZ7025069XXX021926, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin IOAN ANDREI BOTIŞ deţinând funcţia de 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie, in calitate de prestator, pe de alta parte. 

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 indeplinirea 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 indeplinirea obligatiilor contractuale ale prestatorului fata de
achizitor privind fiecare din fazele de proiectare;
f. torta 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 torta
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;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

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. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze „Servicii de evaluare actiuni ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacau",

Cod CPV : 79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev 2), in conformitate cu cerintele caietului de 
sarcini. 
4.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract in conformitate cu Caietul de sarcini si oferta 
prezentata si sa transmita Achizitorului documentele elaborate in numarul de exemplare si formatul stabilit prin caietul de 
sarcini si prin prezentul contract 
4.4. Toate drepturile patrimoniale de autor ce deriva din obiectul contractului se transfera si devin proprietatea achizitorului 
potrivit art. 1 O din contract. 
















