CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PRIVIND SERVICIUL PENTRU ORGANIZARE
EVENIMENT „FORZA ZU”, 17 IUNIE 2017, INTERVAL 16:00-24:00
Nr.________________________

PARTILE CONTRACTANTE

A) MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin
Primar Decebal Fagadau, cu sediul in Constanta bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631 deschis la
Trezoreria Constanta, in calitate de Beneficiar,
si
B) ______________________________________________________________________,
in calitate de Prestator,

Având în vedere prevederile Dispozitiei Primarului municpiului Constanta nr. 290/31.01.2017
pentru aprobarea normelor procedurale interne pentru achizitia prin procedura simplificată proprie
a serviciilor sociale si a serviciilor specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la legea nr.
98/2016, având valoarea estimată mai mare decât pragul stabilit la art. 7 alin. (5) si mai
mica/egala decat/cu pragul stabilit la art. 7 alin. (1) din legea nr. 98/2016, prevederile Legii nr.
98/2016 privind achizițiile publice, prevederile H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și
completările ulterioare, in baza raportului procedurii nr._________________, părţile contractante
au convenit sa încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

I.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1.1. Organizarea evenimentului „Forza Zu”, in sensul punerii la dispozitie a personalului
tehnic specializat, precum si a echipamentelor necesare, conform solicitarilor din prezentul contract
si caietul de sarcini.
II.DURATA CONTRACTULUI
Art.2.1. Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data semnarii si inregistrarii acestuia de
catre ambele parti si este valabil pana la data de 18.06.2017.
Art.2.2. Amenajarea locatiei cu scena, echipament scenotehnica, sonorizare, video si lumini, se va
face pana cel tarziu la data de 16 iunie 2017.
Art.2.3. Functionalitatea acestora este necesara la data desfasurarii evenimentului, respectiv 17
iunie 2017, in intervalul orar 16 :00-24 :00.
Art.2.4. Dezasamblarea scenei si eliberarea locatiei se vor face in termen de maxim 1 zi de la
finalizarea spectacolului, respectiv la data de 18 iunie 2017.

III.DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.3.1 . Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea
ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;
b) Oferta tehnica si oferta financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
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c) Garantia de buna executie;
d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul);
e) contractele încheiate cu subcontractantii (dacă este cazul);
f) acordul de asociere (dacă este cazul).

IV. PRETUL CONTRACTULUI
Art.4.1. Valoarea totala a contractului este de ___________ lei fara TVA.
Art.4.2. Pe intreaga durata a contractului pretul este ferm, in lei si nu se negociaza.

V.OBLIGATIILE PARTILOR
Art.5.1. Prestatorul are urmatoarele obligatii :
- asamblarea si dezasamblarea scenei, amenajarea si dotarea scenei cu aparatura specifica (sistem de
sonorizare si lumini, echipament video), precum si a accesoriilor si a cortului tehnic ;
- sa asigure functionalitatea acestora la data desfasurarii evenimentului, respectiv 17 iunie 2017, in
intervalul orar 16 :00-24 :00 ;
- amenajarea locatiei cu scena, echipament scenotehnica, sonorizare, video si lumini, se va face
pana cel tarziu la data de 16 iunie 2017;
- dezasamblarea scenei si eliberarea locatiei se vor face in termen de maxim 1 zi de la finalizarea
spectacolului din data de 17 iunie 2017;
- asigurarea transportului echipamentelor, necesarul de cabluri, distributii electrice, dimere,
conectica necesara functionarii instalatiilor de sunet, lumini, video, treceri peste cabluri intre scena
si regia tehnica, dar si pentru spatiile adiacente scenei unde este necesara clablarea electrica;
- va pune la dispozitie personalul tehnic specializat necesar pentru instalarea/demontarea
echipamentului si cablarea acestuia, a zonelor de interes, cat si pentru personalul tehnic specializat
pentru operarea acestora pe perioada desfasurarii evenimentului;
- de a respecta intocmai prevederile legale in vigoare referitoare la masurile de protectia municii,
PSI si protectia mediului, specifice activitatilor in domeniu, prin luarea masurilor ces e impun in
vederea indeplinirii obiectului contractului, precum si de protejare a personalului propriu si al
achizitorului.
- toate echipamentele, prelatele, elementele de ridicare si de scenotehnie trebuie sa corespunda
standardelor ISU/ISCIR ;
- isi asuma integral responsabilitatea asigurarii tuturor resurselor materiale, umane si financiare
necesare realizarii activitatilor cuprinse in prezentul contract si in caietul de sarcini aferent
contractului ;
- prestatorul este răspunzator de exactitatea si legalitatea datelor înscrise în facturi si se obligă să
restituie sumele încasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în
urma controlului organelor abilitate (C.F.I.,C.F.P., Curtea de Conturi etc.).
Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai sus mentionate, orice documente sau acte solicitate.
- montajul echipamentelor va fi realizat in conformitate cu cerintele beneficiarului;
5.2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii :
- beneficiarul are obligatia de a efectua platile catre Prestator asa cum este stabilit la pct. VI modalitati de plata.
- beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului, date si informatii necesare pentru realizarea
serviciului si il va sprijini in orice demers al sau, realizat pentru intocmirea acestuia.
VI. MODALITATI DE PLATA
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Art. 6.1. Plata se va face pe baza facturii emise de prestator, prin Ordin de plata, dupa semnarea
procesului verbal de receptie, fara obiectiuni, de catre ambele parti, in limita disponibilitatilor
bugetare.
Art. 6.2. Factura va fi decontata in termen de 30 zile, de la data inregistrarii si acceptarii ei, la
sediul beneficiarului.

VII. RECEPTIA BUNULUI SI GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
Art.7.1. La finalizarea prestarii serviciilor se va incheia un proces-verbal de receptie, in baza unui
raport de activitate prestat.
Art.7.2. Garantia de buna executie este de 5% din pretul contractului, fara TVA si se constituie de
catre Prestator, in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in
perioada convenita a contractului.
Art.7.3. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de achizitie publica.
Art.7.4. Garantia de buna executie se va constitui astfel:
a.
Conform art. 40, alin 1 din HG 395/2016 „Prin virament bancar sau printr-un instrument
de garantare emis in conditiile legii de o societate bancare sau de o societate de asigurari, care
devine anexa la contract, prevederile art. 36, alin. (3-5) se aplica in mod corespunzator”.
Sau
b.
se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, cu
respectarea prevederilor art. 40, alin (3). In acest caz, prestatorul are obligatia de a deschide contul
la dispozitia beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia. Suma initiala care se va depune de catre contractant in contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publica, beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta contractantul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
c.
Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciul creat, in cazul in care prestatorul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat prestatorului cat si
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu sunt respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat,
conform art. 41 din HG 395/2016.
Art.7.5. Beneficiarul va restitui garantia de buna executie la solicitarea scrisa a Prestatorului, in cel
mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract,
daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

8. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.8.1. Contractul inceteaza in urmatoarele situatii :
- prin acordul partilor;
- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca acesta nu se va prelungi;
- in caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului;
- in caz de forta majora;
9. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.9.1. Prezenta clauza constituie pact comisoriu in situatia nerespectarii de catre parti a
obligatiilor prevazute la pct.5 din prezentul contract si rezilierea lui se face de plin drept, fara
somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecata.
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Art.9.2. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data rezilierii contractului.
Art.9.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune interese.
Art.9.4. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in care acesta
nu ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care
rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie
a Uniunii Europene.
Art.9.5. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in care pentru
modificarea contractului este necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire.
Art.9.6. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in care
prestatorul se afla la momentul atribuirii contractului, in una din situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016.
Art.9.7. In cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre beneficiar, prestatorul are dreptul de
a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a acestuia.
10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art.10.1. Orice litigiu intervenit intre parti, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prevederilor
contractuale, se va rezolva pe cat posibil pe cale amiabila, in caz contrar litigiul va fi deferit
instantelor judecatoresti competente.
11. COMUNICARI
Art.11.1. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
Art.11.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

12. SUBCONTRACTAREA
Art.12.1. (1) Beneficiarul va solicita Contractantului cel mai târziu la momentul începerii
prestarii serviciului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai
subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care
aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica Beneficiarul cu privire la orice modificări ale
informaţiilor prevăzute la alin.(1) pe durata contractului de achiziţie publică.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a
contractului de achiziţie publică, în condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile
publice.
(4) Prestatorul va transmite Beneficiarului informaţiile privind numele, datele de contact şi
reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie
publică şi va obţine acordul beneficiarului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în
executarea contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei
unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în
contractul care urmează să fie îndeplinit.
(6) Beneficiarul are dreptul să solicite Contractantului şi informaţii referitoare la:
a) furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii;
b) subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri
subsecvente ale lanţului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte
contractul.
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Art.12.2. (1) Beneficiarul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de
către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită.
(2) Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar la momentul
încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract de
achiziţie publică.
(3) Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv beneficiar, executant
şi subcontractant sau de beneficiar şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul
blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(4) Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea prezentului contract de achiziţie publică sau
atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între prestator şi
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce
revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie
publică.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se
vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(6) Dispoziţiile contractuale referitoare la drepturile şi obligaţiile prestatorului precum şi cele
referitoare la sancţiunile aplicabile eprestatorului se aplică în mod corespunzător şi
subcontractanţilor, proporţional cu partea/părţile din contract pe care aceştia le îndeplinesc.
(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia şi numai în
cazul prezentării contractului de subcontractare şi a recepţiilor aferente.
Art.13.3. (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către executant/contractant în perioada de
implementare a contractului poate interveni numai cu acordul beneficiarului în următoarele situaţii:
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă
ca fiind realizate de subcontractanţi;
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile
în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial
opţiunea subcontractării acestora;
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.
(2) Înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în
ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi nu reprezintă modificare substanţială, aşa cum este
aceasta definită la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
(3) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost
indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi valoarea aferentă activităţilor subcontractate
va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.
(4) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost
indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost
indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul şi valoarea noului contract de
subcontractare nu vor conţine lucrările executate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea
aferentă acestora.
(6) În cazul declarării unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică
în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se
indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, executantul are dreptul de a implica noi
subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu
reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art.221 din
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
(7) Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică
în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se
indica iniţial opţiunea subcontractării acestora nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este
aceasta definită la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, dacă se îndeplinesc
următoarele condiţii cumulative:
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a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de
calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării
ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea
contractantă şi contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de
achiziţie publică;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii
principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.
(8) În situaţia renunţării/retragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică în cazul în
care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi,
contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate
sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile prevazute în prezentul
articol în legatură cu înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost
indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi.
(9) În condiţiile prezentului articol beneficiarul are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor
încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin
următoarele elemente:
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.
(10) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de momentul
începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi, o declaraţie pe propria răspundere prin
care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către
contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
(11) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare
pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor
corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.
13. AMENDAMENTE
Art.13.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii contractului.
Art.13.2. Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act adiţional, în termenii şi condiţiile prevăzute prin
acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creşterea preţului contractului şi nu
poate fi realizată după expirarea termenului contractului.
Art.13.3. Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intră
în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.
Art.13.4. Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor şi, după caz, a
factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare a executantului.
Art.13.5. (1) Modificarea termenului de prestare se efectuează prin act adiţional încheiat înainte de
expirarea termenului iniţial.
(2) Perioadele de recepţie şi/sau plată se consideră a fi în termenul contractului şi nu
necesită a fi modificate prin act adiţional indiferent de motivele pentru care perioadele de recepţie
sau plată se extind (clarificări/remedieri în perioada de recepţie sau plată ş.a.).
Art.13.6. (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire
numai în condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi se publică în SEAP.
(2) Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract în condiţiile art.221 din Lege în aşa
fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui
anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată
pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
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(3) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât
în cazurile şi condiţiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice se
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii
nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
Art.13.7. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se
realizează numai cu acceptul beneficiarului şi nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este
aceasta definită în art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, decât în următoarele
situaţii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel
puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin
acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), Executantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii
criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de
evaluare.
14. DISPOZITII FINALE
Art. 14.1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca in termen de 15
zile de la producerea evenimentului sa instiinteze, in scris, cealalta parte despre aceasta si despre
consecintele care apar in executarea prezentului contract.
Art.14.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a percepe penalitati, reprezentand 0,03
% pe zi de intarziere, incepand cu prima zi de intarziere, penalitati care vor fi deduse din valoarea
prestatiei efectuata cu intarziere .
Art. 14.3.In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul prevazut, acesta are
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,03 % pe zi de intarziere, din valoarea
facturii, incepand cu prima zi de intarziere.
Art.14.4. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozitiile privitoare la contract din
Noul Cod civil, precum si cu caietul de sarcini.
Art.14.5. Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile in vigoare din Romania.
Art.14.6. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea prezentului contract prin acte aditionale, care vor face parte
integranta din contract.
Prezentul contract, a fost intocmit in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta,
azi………………….
BENEFICIAR

PRESTATOR______
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