MODEL CONTRACT
Servicii de colectare, transport si depozitare deseuri menajere si reciclabile
Nr. ....... data..........
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii de Guvern nr. 395/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publica nr.
............................, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii
Articol 1 - Partile
COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A. cu sediul in București,
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10323/2017, cod
fiscal RO37832160, cont bancar RO27BTRLRONCRT0420764801, deschis la Banca Transilvania,
reprezentata prin Director General Sorin VASILESCU in calitate de achizitor, pe de-o parte,
si
SC ..............................................., cu sediul in ........................................................., telefon: ..........................,
înregistrata la Registrul Comertului cu nr. ..................................., Cod unic de inregistrare ........................, cont
bancar ............................................................. deschis la .........................................., Sucursala ........................,
reprezentat prin Administrator- ..................................., în calitate de prestator, pe de alta parte,
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” si în mod colectiv „Partile” au convenit încheierea prezentului
contract de furnizare, în urmatoarele conditii:
Articol 2 - Termeni si definitii
În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Contract - prezentul contract și toate anexele sale;
b) Achizitor si Prestator - partile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) Pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract si pentru serviciile efectiv
acceptate ca fiind corespunzatoare;
d) Produse - bunurile, dupa caz, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care Prestatorul se obliga,
prin contract, sa le furnizeze Achizitorului;
e) Servicii - servicii de colectare, transport si depozitare deseuri industriale, menajere si reciclabile astfel cum
au fost acestea definite prin documentatia de atribuire a procedurii;
f) Destinatie finala - locul unde Prestatorul are obligatia de a presta serviciile;
g) Forta majora conform art.1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invicibil si inevitabil,
mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la
momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea 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 enuntiativa. 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;
h) Conflictul de interese - orice eveniment influentand capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie
profesionala obiectiva si impartiala, sau care îl împiedica pe acesta, în orice moment, sa acorde prioritate
intereselor Achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legatura cu posibile
contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restrictii
sunt de asemenea aplicabile oricaror subcontractanti si salariati actionând sub autoritatea si controlul
Prestatorului;
j) Prejudiciu - valoarea stabilita de beneficiar direct ca sanctiune/penalitate pentru neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract de catre Prestator;
k) daune-interese - consecinta directa si necesara a neexecutarii fara justificare sau, dupa caz, culpabile a
obligatiei asumate prin contract de catre Prestator, si are ca obiect suma de bani ce reprezinta echivalentul
prejudiciului suferit de Achizitor;
l) Act aditional - document convenit între parti prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului
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de servicii;
m) Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile; luna - luna calendaristica.
Articol 3 – Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica în mod
diferit.
3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Clauze obligatorii
Articol 4 - Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze, in perioada convenita, în conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini
si cu obligatiile asumate prin oferta tehnico-financiara, serviciile definite dupa cum urmeaza:
...................................., conform Anexa nr.1.
Articol 5 - Pretul contractului
5.1 Pretul total convenit pentru îndeplinirea prezentului contract de servicii, respectiv pretul unitar al
serviciilor prestate, platibil Prestatorului de catre Achizitor este de ....................... lei fara TVA, respectiv
............................... lei cu TVA din care valoarea TVA este de ................... lei, conform Anexa nr. 1.
5.2 Pretul contractului, în lei, este ferm pe întreaga durata a derularii acestuia.
5.3 Plata pretului contractului se va efectua pe baza facturilor fiscale emise de Prestator dupa semnarea, de
catre ambele parti, a procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor, în conformitate cu
cerintele prezentului contract.
5.4 Termenul de plata este nu mai târziu de 15 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie
cantitativa si calitativa, daca Achizitorul a primit factura la data receptiei.
5.5 Plata catre Prestator se va face prin ordin de plata, pe baza facturii acceptate de catre Achizitor, si va fi
achitata doar valoarea serviciilor efectiv prestate.
5.6 Plata prețului contractului se va efectua din bugetul propriu.
Articol 6 - Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract începe din data de .............................. pâna la .......................... si intra in
vigoare dupa semnarea acestuia de catre ambele parti.
6.2 Prezentul contract înceteaza sa produca efecte dupa îndeplinirea obligatiilor partilor.
6.3. Durata prezentului contract poate fi prelungita prin act aditional numai cu acordul partilor si numai pana
la achizitionarea intregii cantitati de servicii atribuite, în aceleasi conditii si termeni contractuali.
6.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului in functie de
alocarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului
Articol 7 - Executarea contractului

7.1 Executarea contractului începe de la data semnarii acestuia.
Articol 8 - Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea financiara;
c) Propunerea tehnica;
8.2. Orice contradictie aparuta între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate
de la art. 8.1.
8.3. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
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propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.
Articol 9 - Obligatiile principale ale Prestatorului

9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate în caietul de
sarcini si oferta tehnica (inclusiv anexele sale) servicii care sa respecte întocmai specificatiile tehnice,
functionalitatile si cerintele de performanta prezentate detaliat în caietul de sarcini si oferta tehnica, parti
integrante ale prezentului contract. Prestatorul se obliga sa presteze toate serviciile mentionate în propunerea
tehnica din cadrul ofertei.
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termen de .............. de ore, conform propunerii sale tehnice,
astfel cum a fost acceptata de achizitor. Prestarea serviciilor se face in baza unei comenzi scrise din partea
Achizitorului.
9.3. Prestatorul se obliga sa emita factura cu respectarea conditiilor de fond si forma prevazute in prezentul
contract si in conformitate cu cerintele Achizitorului.
9.4. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul împotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru sau în legatura cu serviciile achizitionate; si
ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o
astfel de încalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre Achizitor si a ofertei inaintate
de Prestator.
9.5. Prestatorul are obligatia întocmirii corecte a facturilor, avand toate elementele de identificare ale acesteia,
inclusiv ale Achizitorului mentionate corect conform documentelor legale în vigoare. Transmiterea unei facturi
cu elemente gresite si/sau greseli de calcul, identificate de Achizitor, urmare a înregistrarii acesteia atrage dupa
sine obligatia Prestatorului de a o storna si de a transmite o noua factura.
9.6 Prestatorul va executa Contractul manifestand grija si diligenta necesare.
Articol 10 - Obligațiile Achizitorului

10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile în termenul convenit. Receptia serviciilor va fi efectuata
cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
10.2. În cazul în care factura este emisa anterior datei de receptie a serviciilor, Achizitorul se obliga sa
plateasca Prestatorului serviciile achizitionate în maxim 15 zile calendaristice de la data confirmarii receptiei
acestora. În cazul în care factura este emisa dupa data de receptie a serviciilor, termenul de plata de maxim 15
zile calendaristice începe sa curga de la data înregistrarii facturii la Achizitor.
Articol 11 - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 În cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător (cantitativ si calitativ) şi la termen
obligaţiile asumate, acesta datorează achizitorului, cu titlu de penalităţi, un procent de 0,1% dar nu mai putin decat
valoarea dobânzii legale penalizatoare, calculat pe zi de întârziere, din valoarea obligaţiilor respective, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2 În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată in termenul convenit, atunci acestuia îi revine
obligaţia de a plăti un procent de 0,1%, dar nu mai putin decat valoarea dobânzii legale penalizatoare, pe zi de
întârziere, calculata la suma restanta.
11.3 Penalitaţile de întarziere şi dobânda sunt exigibile de plin drept, fară anunţ prealabil, din ziua imediat
urmatoare datei de scadenţă potrivit condiţiilor contractuale.
11.4 În situaţia întarzierii îndeplinirii corespunzătoare (cantitativ si calitativ) a unor obligaţii ale prestatorului,
precum şi in situaţia neîndeplinirii totale sau parţiale a obligaţiilor contractuale ale acestuia, achizitorul este în
drept sa aplice, în funcţie de nevoia sa de consum, una din următoarele sancţiuni:
11.5 (a) acceptarea îndeplinirii corespunzătoare şi cu întarziere a obligaţiilor cu aplicarea (deducerea) penalitaţilor
de întarziere enumerate mai sus;
11.6 Penalitaţile de întarziere, astfel cum sunt prevazute mai sus, sunt supuse actualizării în raport de indicele de
inflaţie, dupa prealabila notificare a prestatorului de catre achizitor.
11.7 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, în mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. Prin mod
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culpabil si repetat se intelege actiunea de neindreptare a aspectelor sesizate de 3 ori.
11.8 În situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute mai sus, cu excepția încetarii înainte
de termen cu acordul ambelor părţi contractante, iar prestatorul, din motive imputabile doar acestuia, nu și-a
îndeplinit obligațiile contractuale, achizitorul este în drept sa aplice prestatorului plata de daune interese de 20%
din valoarea obligațiilor neîndeplinite ale contractului.
11.9 În situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute mai sus cu excepția încetarii înainte
de termen cu acordul ambelor părţi contractante, iar achizitorul, din motive imputabile doar acestuia, nu și-a
îndeplinit obligațiile contractuale, prestatorul este în drept să aplice achizitorului plata de daune interese de 20%
din valoarea obligațiilor neîndeplinite ale contractului.
11.10 În situaţia in care împotriva prestatorului a fost declanşata procedura insolvenţei, achizitorul isi rezerva
dreptul de a solicita denunţarea unilaterala a contractului printr-o notificare scrisă în condiţiile legii. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.
11.11 Achizitorul îsi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata Prestatorului, fara
nici o 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 îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
11.12 Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în cazul unor decizii ale Curții Europene de
Justiție sau în cazul în care prestatorul se regăsește într-una dintre situațiile de excludere, astfel cum prevede art.
223/Legea 98/2016.
Clauze specifice
Articol 12 - Documentele care însotesc serviciile

12.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile din Anexa nr.1, conform documentatiei de
atribuire/Caietului de sarcini si a ofertei, fara alte costuri suplimentare, în baza proceselor verbale de receptie
a sericiilor, la punctul de lucru ce va fi precizat in cadrul comenzilor emise de catre Achizitor, respectiv în
termenul de prestare de maxim .................... de ore de la transmiterea comenzii.
12.2. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile in termenul solicitat in documentatia de atribuire si asumat
in oferta, la destinatia finala indicata de achizitor in comanda.
12.3 Prestatorul va transmite achizitorului documentele care insotesc serviciile, conform solicitarilor din
caietul de sarcini.
12.4. Certificarea de catre Achizitor a faptului ca serviciile au fost prestate în totalitate se face dupa receptia
acestora, prin semnarea de confirmare a documentelor de catre reprezentantul Achizitorului.
12.5. Prestarea serviciilor se considera încheiata în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
privind receptia acestora.
Articol 13 – Receptia serviciilor
13.1. Achizitorul prin reprezentantul sau are dreptul de a verifica conformitatea serviciilor prestate cu
specificatiile din anexa/anexele la contract.
13.2. Receptia finala se va face de catre reprezentantul Achizitorului conform legislatiei în vigoare, la punctul
de lucru indicat in comanda si se va finaliza cu încheierea procesului-verbal de receptie.
13.3. Daca vreunul dintre serviciile prestate nu corespunde specificatiilor, Achizitorul are dreptul sa-l refuze,
iar Prestatorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a lua toate masurile necesare pentru ca
serviciile prestate sa corespunda specificatiilor din caietul de sarcini.
13.4. Documentele ce vor insoti serviciile prestate vor fi cele precizate in caietul de sarcini al achizitiei.
13.5. Receptia serviciilor se va realiza de catre reprezentantii Beneficiarului si ai Prestatorului, la momentul
prestarii, ocazie cu care se va intocmi un proces verbal de recepţie al serviciilor prestate.
13.6. In Procesul Verbal va fi consemnat serviciul prestat, documentele ce însoțesc serviciul conform
mențiunilor de mai sus, si eventuale observații.
13.7. In situația in care la momentul prestarii se constata diverse diferente ale serviciilor, sau neconformitatea
serviciilor prestate fata de cerințele Caietului de Sarcini (in sens inferior cerințelor), se va consemna in procesul
verbal faptul ca respectivele servicii sunt necorespunzatoare, care are obligația de remediere imediata.
13.8. Refuzul prestatorului de a presta serviciile in mod corespunzator, va fi sancționat conform prevederilor
contractului.
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13.9. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in factura / facturile emise.
Articolul 14 - Riscurile identificate in cadrul contractului
Riscurile identificate de beneficiar
Trimiterea utilajelor pentru ridicarea deseurilor in alta
destinatie decat cea precizata in comanda

Masuri de gestionare
Precizarea clara in comanda (eventual coordonate x, y) a locatiei
(punctul de lucru, santierului, etc.)

Pierderea unei cantitati importante de material in
timpul transportului
Defectarea mijlocului de transport

Prestatorul va transporta deseurile cu mijloace auto adaptate scopului

Insolventa sau falimentul prestatorului
Receptionarea unor servicii care nu indeplinesc
cerintele specificate in caietul de sarcini
Calitate slaba a serviciilor prestate in mod repetat

Receptionarea serviciilor fara a fi insotite sau insotite
partial de documentele care atesta conformitatea si
garantia
Prestarea cu intarziere a serviciilor comandate

Anuntarea imediata a beneficiarului si retrimiterea in cel mai scurt
timp posibil a altui transport de material
Prestatorul va anunta beneficiarul despre situatia nou creata, asa incat
sa poata fi selectat un alt prestator
Analizarea cerintelor din caietele de sarcini si receptionarea serviciilor
de o comisie numita de DG
Intocmirea notelor de neconformitate de catre beneficiar si
transmiterea lor la prestator.
Neplata serviciilor prestate necorespunzator
Verificarea documentelor in urma prestarii serviciului, inainte de
expediere
Verificarea termenelor de prestare a serviciilor, inainte de a accepta
comanda
Agreerea graficului de prestare cu beneficiarul serviciilor

Prestatorul se obliga sa ia in considerare resursele necesare pentru implementarea strategiilor de risc mai sus
mentionate.
Articolul 14 - Garantia de buna executie a contractului – NU ESTE CAZUL
Articol 15 - Amendamente
15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
încheierii contractului sau care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora, cu excepția pretului
contractului.
Articol 16 - Întârzieri în îndeplinirea contractului
16.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul de prestare în perioada convenita, respectiv termenul de
prestare al serviciilor asumat prin propria oferta.
16.2 Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica Achizitorul cu cel putin 5 zile înainte.
16.3 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere
în îndeplinirea contractului de catre Prestator da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati conform
Articolului 11 - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor;
Articol 17 – Cesiunea
17.1 In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, cu acordul
achizitorului, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.
Articol 18 - Forta majora
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18.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
18.2 Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada în care aceasta actioneaza.
18.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.
18.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.
18.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti încetarea cauzei
acesteia în maximum 5 zile de la încetare.
18.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Articol 19 - Solutionarea litigiilor
19.1 Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea
contractului.
19.2 Daca, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve în
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti competente din România.
Articol 20 - Încetarea contractului, rezilierea
20.1 Încetarea contractului
➢ Contractul de prestare înceteaza în conditiile legii prin executare, acordul de vointa, denuntare unilaterala,
astfel:
a) la expirarea duratei contractului si a oricarei prelungiri a acesteia;
b) prin acordul scris al ambelor Parti;
c) în caz de Forta Majora conform prevederilor art. 18 din prezentul contract.
d) daca Prestatorul, din vina sa exclusiva, nu si-a îndeplinit obligatia de prestare a serviciilor în termen, cu
notificarea prealabila in termen de 15 zile.
La încetarea contractului partile sunt liberate de obligatiile asumate, însa, sunt tinute la repararea prejudiciilor
cauzate si, dupa caz, la restituirea prin echivalent a prestatiilor primite în urma încheierii contractului.
20.2 Rezilierea contractului
➢ Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune interese,
fara alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante judecatoresti, în oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform cu prevederile prezentului contract;
b) Prestatorul nu se conformeaza într-o perioada de cel mult 15 zile notificarii emise de catre Achizitor care îi
solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract care
afecteaza prestarea corespunzatoare si la timp a serviciilor conform prevederilor contractului;
a) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune în legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarâre
judecatoreasca definitiva;
b) Prestatorul se afla în culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care
Achizitorul o poate justifica;
c) Impotriva Prestatorului a fost pronuntata o hotarâre definitiva cu privire la frauda, coruptie, implicarea întro organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala în dauna intereselor financiare ale Uniunii Europene;
d) Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa împiedice executarea prezentului contract;
e) Prestatorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecatorul-sindic.
20.3 În urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia prezentul contract daca
Achizitorul:
a) nu îsi îndeplinește obligația de plata catre Prestator a sumelor datorate acestuia în baza oricarei certificari
din partea Achizitorului, dupa expirarea termenului limita prevazut în prezentul contract;
b) suspenda prestarea serviciilor pentru mai mult de 30 de zile pentru motive nespecificate în prezentul
contract sau independente de culpa Prestatorului.
20.4 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit anterior acesteia în
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temeiul prezentului contract.
20.5 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate
de a cere rezilierea contractului de prestare si de a pretinde plata de daune-interese.
20.6 Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contractuale în asa masura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
20.7 În cazul prevazut la clauza 20.6, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
Articol 21 - Limba care guverneaza contractul
21.1 Limba care guverneaza contractul este limba româna.
Articol 22 – Comunicari
22.1 Orice comunicare dintre parti referitoare la contract, trebuie sa fie transmisa în scris si trebuie înregistrata
atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.
22.2 Comunicarile între parti se pot face prin posta sau e-mail.
22.3 Corespondenta între Prestator si Achizitor se va derula la adresa, numerele de telefon si adresele de email de mai jos:
Pentru Achizitor:
1. Compartimentul Contracte, tel. ................................., e-mail: office@cmsppb.ro
Pentru Prestator:
2. ......................................, tel. ................................., e-mail:..............................................
22.4 În cazul în care persoanele de contact mai sus mentionate îsi pierd aceasta calitate, partea în cauza va
notifica acest lucru celeilalte parti, desemnând o alta persoana de contact, în termen de 2 zile lucratoare de la
data la care s-a produs modificarea.
Articol 23 - Legea aplicabila contractului
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Partile au înteles sa încheie azi ............................. prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale, având
aceeasi valoare juridica, unul la Prestator si 2 (doua) la Achizitor.
ACHIZITOR,

PRESTATOR,

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI,
PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.

SC ........................................

Director General,

Administrator,
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Anexa nr. 1 la contractul
nr. ____________ din __________
Lista de cantități și prețuri a contractului
Nr. Crt.

Cod CPV

Denumire serviciu

U.M

Cantitate

Pret unitar lei fara
TVA

Pret unitar
lei cu TVA

1

2

(...)
TOTAL

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI,
PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.

SC ............................

Director General,

Administrator,
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Valoare totala
lei fara TVA

Valoare totala
lei cu TVA

Anexa nr. 2 la contractul
nr. ______din __________
GRAFIC DE PRESTARE SI PLATA
a contractului

Nr.
crt.

Denumire serviciu

U/M

Cantitate

Termen de prestare

1

Termen de plata
15 zile de la data facturii

2
(...)

PRESTATOR,

ACHIZITOR,
COMPANIA MUNICIPALA STRAZI,
PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.

SC ...............................

Director General,

Administrator,
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