CONTRACT DE PRESTARI-SERVICII
Nr. 6232/09.11.2018

1. PARTILE CONTRACTANTE:
- Societatea _______________________, cu sediul în __________________, str.
_______________, nr. _____, tel: ____________, fax: _____________, email: ______________,
CIF________________, număr de ordine în registrul comerțului _______________, cont nr.
_________________deschis la _____________________, reprezentată prin _______________ administrator, în calitate de PRESTATOR, și
- Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A., cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Eternității,
nr. 45, jud. Timiș, CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului J35/3475/1994, cont curent nr.
RO79 INGB0002008221568911, deschis la ING BANK Timişoara, reprezentata prin ing. Valentin Martânov
- director general si ec. Marcela Fericel - director economic, in calitate de BENEFICIAR,
au convenit incheierea prezentului contract in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publice/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
respectiv art. 1851 alin. 1 din Codul civil, cu respectarea urmatoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract are ca obiect prestarea serviciilor de întocmire a Studiului de Fezabilitate
precum şi a releveului şi studiilor preliminare pentru obiectivul de investiţii „Parcare supraterană în regim
P+2E în str. Timiş nr. 7A din Timişoara”.
2.2. Prestaţia constă în întocmirea următoarelor studii:
- Releveu şi studii preliminare: studiu soluţie arhitecturală; studiu geotehnic; studiu soluţie structurală;
studiu soluţie drumar; studiu soluţie edilitară;
- Studiu de fezabilitate (inclusiv analiză cost-beneficiu).
3. TERMENUL CONTRACTULUI
3.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul contractului până la data de 23.12.2019.
4. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul pentru serviciile prestate este de ______________ lei fără TVA, la care se adaugă cota
legală de TVA.
4.2. Preţurile detaliate pentru fiecare studiu se regăsesc în anexa 1 la prezentul contract.
4.3. Preţul contractului nu se ajustează.
4.4. Preţul contractului include întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea următoarelor avize şi
acorduri:
- alimentare energie electrică;
- alimentare cu apă;
- canalizare
- alimentare cu energie termică
- aviz Mediu urban;
- gestiune deşeuri
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- gaze naturale;
- telefonizare
- transport urban
- aviz Comisia de Circulaţie;
- punct de vedere Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş.
4.5. Preţul nu include:
- taxele percepute de diferite entităţi pentru înregistrarea documentaţiilor în vederea obţinerii avizelor
şi autorizaţiei de construire, acestea urmând a fi suportate de beneficiar;
- documentaţii de specialitate care nu au fost enumerate la pct. 2.2.
- documentaţii pentru avize şi acorduri, altele decât cele enumerate la pct. 4.4.
5.MODALITĂŢI ŞI TERMENE DE PLATĂ
5.1. Plata serviciilor se va face după cum urmează:
Integral după predarea tuturor studiilor, avizelor şi acordurilor ce fac obiectul contractului, și
aprobarea fără obiecţiuni de către Consiliul de Administraţie al beneficiarului a indicatorilor tehnicoeconomici.
5.2. Plata se va face în termen de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar.
5.3. Prestatorul are dreptul de a emite factură doar după îndeplinirea cumulativă a următoarelor
condiţii:
- întocmirea, livrarea şi recepţia de către beneficiar a tuturor studiilor şi documentaţiilor ce fac obiectul
contractului;
- obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare, conform celor menţionate la pct. 4.4.
- aprobarea de către Consiliul de Administraţie al beneficiarului a indicatorilor tehnico-economici
din studiul de fezabilitate.
5.4. Beneficiarul se oblige să recepţioneze şi să supună aprobării Consiliului de Administrație,
documentaţiile livrate în termen de 15 zile de la primirea acestora.
6.DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1.Următoarele documente sunt anexe şi se constituie în parte integrală a contractului:
a). Tema de proiectare;
b). Oferta cu propunerea tehnică şi financiară, înregistrată cu nr. _______________
7.DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
7.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite
pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor;
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea Temei de proiectare întocmită de către beneficiar.
7.2. (1) Prestatorul cesionează exclusiv beneficiarului drepturile patrimoniale asupra documentaţiilor
ce fac obiectul prezentului contract.
(2) Drepturile patrimoniale care se cesioneaza exclusiv, sunt cele prevazute la art. 13 din Legea nr.
8/1996 completată si modificată.
7.3. (1) Cesiunea drepturilor patrimoniale se realizează pe o perioadă de 10 ani pe teritoriul României.
Remuneraţia aferentă drepturilor patrimoniale cesionate este inclusă în preţul contractului, beneficiarul
neavând de suportat alte costuri/cheltuieli.
(2) Studiile şi documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract vor deveni şi ramâne în proprietatea
beneficiarului fără costuri suplimentare.
(3) Prestatorul poate retine o copie a documentatiei tehnico-economice, dar nu o poate folosi în afara
prezentului contract fără aprobarea scrisă prealabilă a beneficiarului.
(4) În cazul în care beneficiarul dorește să folosească documentația prevăzută la pct. 2.2, pentru alte
obiective, va cere acordul scris al Prestatorului.
(5) Atât Prestatorul cât și beneficiarul vor putea folosi documentația rezultată în vederea promovării
și publicității, cu condiția numirii părților din prezentul contract si obtinerii acordului partii celeilalte.
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8. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
8.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce
în mod rezonabil din contract.
8.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenul
stabilit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
8.4. Prestatorul se obligă să remedieze şi să completeze, fără costuri suplimentare pentru beneficiar,
în termen de cel mult 7 zile de la sesizarea scrisă a acestuia, toate deficienţele, lipsurile si/sau neconformitatile
prestatiilor efectuate.
9. RESPONSABILITĂŢILE BENEFICIARULUI
9.1. Beneficiarul va urmări efectuarea prestaţiilor, va aviza plata facturilor pentru serviciul efectuat,
va pune la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile şi documentele de care acesta are nevoie pentru prestarea
serviciilor sale.
9.2. Să plătească serviciul prestat în condiţiile stabilite prin prezentul contract.
10. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
10.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după semnarea contractului de către
ambele părţi.
10.2. În cazul în care intervin:
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de
către prestator,
acesta este îndreptățit să solicite prelungirea duratei contractului,, sens în care se va încheia un act adiţional la
contract.
10.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea termenelor de prestare asumate
se face doar cu acordul părţilor, prin act adiţional.
10.4. Prin exceptie de la prevederile pct. 10.2 şi în afara cazului în care beneficiarul este de acord cu
o prelungire conform clauzei de la pct. 10.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului
de a pretinde de la prestator plata penalităţilor de întîrziere prevăzute la pct. 11.1.
11. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile
asumate prin prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
suma echivalenta cu o cota de 0,5% din preţul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
11.2. În cazul în care se constată omisiuni în cadrul documentaţiei tehnico-economice beneficiarul se
poate îndrepta împotriva prestatorului în vederea recuperării eventualelor prejudicii.
12. FORŢA MAJORĂ
12.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
12.2. Forţa majoră exonerează părţile 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 de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţieîn vederea limitării
consecinţelor.
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12.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese
13. REZILIEREA CONTRACTULUI
13.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, da dreptul partii
lezate de a denunta unilateral prezentul contract cu un preaviz in scris de 5 (cinci) zile.
13.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 3 zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acestuia si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara intereselor sale.
13.3. Beneficiarul are dreptul de a denunta oricand prezentul contract in baza unei notificari scrise
adresata prestatorului, daca acesta din urma este declarat in stare de faliment ori lichidare, fara niciun preaviz.
13.4. De asemenea, beneficiarul are dreptul de a denunta prezentul contract, in situatia in care
prestatorul nu prestează serviciile conform termenelor specificate, respectiv calitatea acestora nu corespunde
cel putin calitatii prevăzută în propunerea sa tehnică, şi daca nici in urma unei notificari adresata de catre
beneficiar, prestatorul nu-si repecta aceste obligatii in termen de 24 de ore de la primirea notificarii.
13.5. In orice situatie de reziliere, denuntare unilaterala sau incetare prin ajungere la termen a
contractului, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la acea data.
14. INCETAREA CONTRACTULUI
14.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept:
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
b) la indeplinirea obligațiilor asumate;
c) prin denuntare unilaterala, conform cap. 13;
15. LITIGII
15.1 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se solutionează pe cale
amiabilă, iar în caz contrar acestea se vor soluționa de catre instantele judecătoresti competente din Municipiul
Timisoara

Prezentul contract a fost incheiat si semnat astazi______________în 2 (doua) exemplare, la sediul
beneficiarului, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

PRESTATOR,
Societatea_____________

BENEFICIAR,
Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR GENERAL,
ing. Valentin Martânov

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Marcela Fericel

AVOCAT,
Florin Baias

SEF BIROU ACHIZITII,
ec. Corina Grunfeld
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Anexa 1 la contractul de prestări servicii nr.____________

Preţurile detaliate pe tipuri de servicii
Preţ (lei, fără TVA)

Servicii de realizare:
Releveu şi studii preliminare, cuprinzând:
Studiu soluţie arhitecturală
Studiu geotehnic
Studiu soluţie structurală
Studiu soluţie drumar
Studiu soluţie edilitară
Studiu fezabilitate:
Analiză cost beneficiu
Intocmire studiu fezabilitate
Total:

PRESTATOR,
Societatea _______________

BENEFICIAR,
Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A

ADMINISTRATOR,
___________________

DIRECTOR GENERAL,
ing. Valentin Martânov

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Marcela Fericel

AVOCAT,
Florin Baias

SEF BIROU ACHIZITII,
ec. Corina Grunfeld
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