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Contract de achizitie publica de servicii
( Proiectare )

Preambul

in temeiul Legii Nr. 9812016 din I 9 mai 2016 privind achiziliile pLrblice cu modificarile si
cornpletarile ulterioare gi a Hotdr6rii de Guvern Nr.395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea
Nortnelor rnetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
public5/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice cu modificarile si
cornpletarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract.

I.Parlile
1.1 COMPLEXUL MTJLTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector 1, Str.
Carairnatr, nr. 33A, telefon/fax 02112244122, cod fiscal 23410107, Cont Iban
RO I 7TRE2701246602'/ IXXXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Director Executiv
Iuliana Livia Gomes, in calitate de achizitor, pe de o pafte

si

1.2 S.C. BRAHMA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Hotin, NR. 10, sector
l,inregistratd la Registrul CornerJului sub nr. J4014914/2012, C.U.l. RO 30142082, cont
ROl4TREZ7015069XXX020106, deschis la Sector 1, reprezentatd de Administrator d-na Mara
Alexandra Gheorghe, in calitate de prestator (proiectant), pe de alta parte
s-a incheiat prezentul contract:

2. Delini{ii
2.1 - ln prezentul contract urrndtorii termeni vor fi interpretali astf'el:
a. conlroct - reprezintd prezentul contract qi toate Anexele sale.
b. achiz.ilor Si preslator - pdrlile contractante, aga culn sunt acestea nurnite in prezentul contract;
c. prelul controctului - prelul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asulnate prin contract;
d. servicii - activitAfl a cdror prestare f-ac obiect al contractului;
e. produse - echipatnentele, maginile, utilajele, piesele de schirnb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa,/anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligalia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conforrn contractului;
f. .fotlo muiord - un evenirnent mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreazd greqelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face irnposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenirnente: razboaie,
revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca unrare a unei
carantine, embargou, enurlerarea nefiind exhaustivd ci enunciativ6. Nu este consiclerat for(6 rnajo16
un evenitnent asemenea celor de mai sus care, fbrd a crea o irrposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdr.li;
j. zi - zt calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu excepJia unei prevederi contrare cuvintele la fonna singular vor include
fonna de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este perrnis cle context.

CONSILIUL LOCAL SECTOR I BUCURE$TI
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN

=-:*,€&
Scrviciul Achizitii Puhlice, Relatii cu Mass - N{erlia, sccrerariat [Q ffi Ql n i O2O l 9, eU

COmpartimentAchizitii PubliceUrmarir0C0ntrA1tc I.i-:i:ijiri:,,ii(:,'.i,:,:irr/.,i\;,il rr',:,,r'ii |,.r',;,r,-:,'

C OMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL

CARAIMAN

losl,tat 
zorgl

TNTRARE --....h-\.-tg



3.2 - Termeltul "zi"sau "zile" sall

specilica in rnod dif,erit.
referire la zile reprezintf, zile calendaristice dacf, nu se

Clauze obligutorii

4. Obiectul principal al contructului
PROIECTANTUL va executa pentru ACHIZITOR un proiect tehnic in vederea amenajarii

spatiului destinat dotarii cu CT si RMN ( expertiza tehnica in vederea amplasarii unui CT si
RMN la nivelul parterului, in cadrul cladirii Complexului Multifunctional Caraiman, Corp C
din Bucuresti, sector l), in confonrritate cu specificatiile tehnice ale echipamentelor prirnite de la
benefrciar.

5, Pretul contractului
Pre(ul pentru indeplinirea contractului, plAtibil prestatorului de catre achizitor, este de 84.000 lei fara
tva, la care se adauga TVA in valoare de 15.960 lei, valoarea totala a contractului fiind de 99.960 lei.

Plata se va efectua in totalitate la predarea documentatiilor.
Terlnenul de executie al documentatiilor este de 30 zile de la data semnarii contractului.

6. Durats contraclului
6.1 - Prezentul contract intrd in vigoare la data sen.rndrii acestuia de cdtre ambele pdr"fi contractante,
iar durata acestuia este pana \a31.12.2019.
6.2 - Durata prezentului contract poate fi prelungita, prin act aditional, semnat de arnbele parti, i1
conformitate cu prevederile legale in vigoare la data incheierii acestuia conform art. 165 clin Hotararea
nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor rnetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru cu modificalile si cornpletarile ulterioare.

7, Execula reu contrsclu lui
7.1 - Executal'ea contt'actului incepe de [a data sernnarii de catre arnbele par1i.

8. Docu mentele contractulu i
8.I - Documentele contractului sunt:

a) acte adi{ionale, dacd existd;

b) propunerea tehnicd si propunerea financiard,.

c) detaliu achizitie directa atribuita nr. DA22946924

9. Obligaliile principale ale prestutorului
9.1 - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele gi

propulterea tehnicd, anexd la colltract.
sau performan{ele prezentate in

9.2 - Prestatorul va informa si solicita achizitorului sa fie create conditiile necesare pentru
indeplinirea sarcinilor ce revin din prezentul contract.
9.3 - Prestatorul se oblig[ sd presteze serviciile pe o perioada clerularii contractului
9.4 - Prestatorul se obliga sd despagubeascd achizitorul impotr.iva oric6ror:

i) reclarnalii gi acliuni in justi{ie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nutne, m[rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu serviciile achiziJionate
ii)daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excep{ia situaliei in
care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocrnit de cf,tre
achizitor.

10. Obligaliile principale sle achizitorului
l0.l - Achizitorul este obligat sa creeze conditile necesare pentru asigurarea frontului de lucru
respectand cu strictete prevederile legale privind inforrnarile si avertizarile ce trebuiesc facute pentru
serviciLrl ce unlleaza a fi efectuat .

10.2 - Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate prin proces verbal in termenul convenit
in contract.
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10.3 - Achizitorul se obliga sd plateasca pre{ul cdtre prestator in termenul de 60 de zile de la primirea

facturii.
10.4 - Daca achizitorul nu onoreazd facturile in terrnen de 14 zile de la expirarea perioadei prevdzute

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor gi de a beneficia de reactualizarea

surnei de platl la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a plalii. Lrediat ce achizitorul onoreazd

f'actura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt tirnp posibil.

10.5- ln mod obligatoriu, pentru a fl decontate, facturile vor fi insotite de documente jusitificative

referitoare la executarea serviciilor.

11. Sancliuni pentru neindeplinireu culpabild a obligaliilor
1 1.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reu$e$te s6-gi execute obligaliile asul.nate

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca penalitali, o sumd

echivalentd cu o cotd procentuala de 0.05% din pre{ul contractului ramas neexecutat,

ll.2 - In cazulin care achizitorul nu onoreazdfacturlle in termen de 14 zile de la expirarea perioadei

ptevazuta la pct.10.2, atunci acesta are obliga{ia de a pldti, ca penalitdli, o surni echivalentd cu o cotd

procentuali de 0.05% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor.
I 1.3 - Nerespectarea obliga{iilor asurnate prin prezentul contlact de cf,tre una dintre pdrti, in rnod

culpabil qi repetat, da dreptul parfii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde
plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunJa oricdnd Ia contract, printr-o notificare scrisd

adresati furnizorului, fdra nici o compensalie, dacd acesta din unn[ dd falin-rent, cu condi{ia ca aceastd

anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despagubire pentru furnizor. in acest

caz, prestatorul are dreptul de a pretinde nurnai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitd p6nd la data denunfdrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanlia de bund execulie u contractului
12.1 - Cuantutnul garan(iei de buni executie este de Zoh din valoarea lIra TVA a contractului,
respectiv 1680 lei. Garanlia de bund execu{ie se constituie prin OP, printr-un instrurnent de garantare

emis in condiliile legii de o societate bancard sau de o societate de asigur[ri in conditiile art. 39 gi art.

40 din H.G. nr, 39512016 sau prin relineri succesive din sumele datorate pentru facturile parfiale, in
condifiile prevdzute la art. 40 alin. (3) din H.G. nr.39512016.

12.2 - Prestatorul are obligalia de a constitui garanfia de bund execu{ie a contractului in conditiile de

lnai sus cel mai tdrziu in tennen de 5 zile lucrdtoare de la data semndrii contractului.
12.3 - Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garanfia de buna execu{ie conforrr prevederilor ar1.

42, alin. 3 din H.G. nr. 39512016 ,,valoarea garan{iei de bun[ execulie aferentd proiectului tehnic
gi/sau detaliilor de execu{ie, in tennen de l4 zile de la data incheierii procesului-verbal de recep}ie la
terminarea lucrdrilor de amenajareinbaza proiectr,rlui respectiv, dacd nu a ridicat pdna la aceadatd,
pretenlii asupra ei".
12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in lirnita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau

executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract... Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13. Alte responsabililoti ale preslulorului ( proiectontului general)
A. Obligatii prealabile executarii Contractului
a) sa numeasca si sa cotnunice achizitorului, seful de proiect pentru legatura cu acesta si cu

alti factori interesati de proiect;

B. Obligatii legate de executarea Contractului
a) sa execute documentatiile convenite, respectiv intocmirea unui proiect tehnic ( expertiza

tehnica in vederea amplasarii unui CT si RMN la nivelul parterului, in cadrul cladirii
Complexului Multifunctional Caraiman, Corp C din Bucuresti, sector 1) si a solutiilor aferente de

amplasare si montaj pe pozitie a doua echipamente medicale tip Computer Tomograf si RMN, la
nivelul parterului, din cadrul Complexului Multifunctional Caraiman, sector 1, respectand legislatia



in vigoare, stampilate si setnnate de verificator autorizat MLPAT la termenele stabilite prin prezentul
contract asumandu-si intreaga responsabilitate pentru legalitatea si corectitudinea documentatiilor
intocmite;

b) sa cornpleteze toate lipsurile constatate in docurnentatii de catre achizitor, si sa faca toate
modificarile necesare si cerute de achizitor inainte de predarea documentatiei.

c) sa informeze pe achizitor asupra tuturor irnprejurarilor neconforrne cu situatia avuta i1
vedere la proiectare si sa participe la solutionarea problemelor ivite;

C. Raspunderea contractuala
PROIECTANTUL GENERAL este raspunzator pentru:
a) realizarea docurnentatiilor la terrnenele convenite, in conditiile respectarii legislatiei

tehnice si juridice in vigoare.

b) includerea in docurnentatii a datelor de terna primite de la subproiectanti pentru
echiparnente si instalatii specifice;

c) definirea corecta a parametrilor de utilizare a constructiei si a necesitatilor de urrnarire in
tirnp a comportarii acesteia;

d) proiectantul se va ocupa de elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiei cle
construire confbnn Legii 50/l 991, republicata.

e) PROIECTANTUL GENERAL va asista achizitorul in sustinerea obtinerii avizelor. si
acordurilor Ia forurile emitente.

14. Alte responsabilitoti ale achiz,itorului
A. Obligatii prealabile executarii Contractului:
a) sa asigure PROIECTANTULUI GENERAL accesul la toate informatiile aflate in posesia

sa sau disponibile la terti, legate de obiectul contractului si sa transrnita specificatiile tehnice ale
echipamentelor ce vor fi montate pentru a fl luate in calcul in cadrul calculelor solutiilor de arrplasare
si montaj tratate de proiectul solicitat.

b) sa indice PROIECTANTULUI GENERAL sau sa stabileasca impreuna cu acesta, intr-un
tertnen convenit de comun acord, parlenerii contractului in legatura cu realizarea proiectului tehnic;

c) sa corrunice cu PROIECTANTUL GENERAL prin persoana irnputernicita de acesta
pentru derularea contractului ;

d) sa obtina pentru PROIECTANTUL GENERAL perrnisiunea cle acces ir.r zona lucrarilor
pentru a putea sa-si indeplineasca obligatiile contractuale;

B. Obligatii legate de executarea Contractului
a) sa ceara PROIECTANTULUI GENERAL, completaea eventualelor lipsuri din documentatie.
b) sa asigure plata PROIECTANTULUI GENERAL la terrnenele si in conditiile prevazute la

pct. I 0 al prezentului contract.

C. Raspunderea contractuala
Achizitorul este raspunzator pentru:
a) corectitudinea si exactitatea infomatiilor transmise PROIECTANTULUI GENERAL;
b) insLrsirea temei de proiectare inbaza careia se desfasoara elaborarea proiectului.
c) alegerea celorlalti contractanti, cu exceptia celor ai PROIECTANTULUI GENERAL si

relatiile cu acestia.

I 5, Receplie Si veriJiciri
l5.l - Achizitortrl are dreptul de a verifica rnodul de prestare a scrviciilor. pentrLl a stabili
conforrnitatea lor cu prevederile din propuner.ea tehnic6.
15.2 - Verificf,rile vor fi efectuate in conforrnitate cu prevederile din prezentul
are obliga{ia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentan}ilor s6i

contract. Achizitorul
irnputernici{i pentru

acest scop.

15.3 - Docurnentatiile ce fac obiectul contractului
exemplare (forrnat de hartie si CD).

se predau achizitorului la sediul acestuia in 3

15.5 - Predalea unui numar suplirnentar de exemplare se poate face contra cost, in baza unei comenzi
separate a achizitorului.
I 6. I n c epe re, ./i n a I i7a re, in I A rxi eri, si stu re



16'1 -(l) Prestatorul areobligaliadeaincepeprestareaserviciilorintimpul cel mai scurlposibil de
la prirnirea. ordinului de incepere a contractului.

(2) in cazul in care prestatorul sufera intdrzieri gi/sau suport[ costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorLrlui p5(ile vor stabili de cornun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, qi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adauga la prelLrl contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dac6 este cazul, oricare fazd a acesto raprevazutd,
a fi tenninatd intr-o perioad[ stabilita, trebuie finalizate ?n terrnenul convenit de par]i, terrnen care se
calculeazd,de la data inceperii prestdrii serviciilor.

(2)in cazul in care:

i) orice rnotive de intdrziere, ce nu se datoreazf, prestatorului, sau

ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incalcarea
contractului de citre prestator,

indrepta{esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a
acestora, atunci parfile vor revizui, de cornun acord, perioada de prestare gi vor seffrna un act
adilional.
I 6.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd terrnenul de executie, acesta
are obligalia de a notifica acest lucru, in tirrp util, achizitorului. Modifi carea dateilperioadelor de
prestate asulxate in graficLrl de prestare se face cu acordul parfilor, prin act adilional.
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire aterrnenului de execulie, orice
intdrziere in indeplinirea contractului d[ dreptul achizitorului de a solicita penalitdli prestatorului.

I 7. Ajustareo prelului controclului
l7.l - PentrLr serviciile prestate, pla{ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiarS, anexi la contract.
17.2 - Pre\ul contractului nu se actualizeazd.

18. Amendamente

l8.l - Pa(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni rnodificarea
clauzelor contractului, prin act adi(ional, numai in cazLrl apariliei unor circumstante cate lezeazd
interesele cotnerciale legitirne ale acestora gi care nu au puiut fi prev[zute la data incheierii
contractului.

19. Forla mujord
19.I - Fo(a rnajord este constatatd de o autoritate competentd.
19.2 - Fofi,a majord exonereazd pa(ile contractante de ?ndeplinirea obliga{iilor asurnate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneazd.
19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de ac{iune a for}ei n.rajore, dar fbrf, a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrlilor p6nd la aparilia acesteia.
19.4 - Partea contractantd care invocd forla majord are obligatia de a notifica celeilalte p6rJi, imediat gi
itl tt"tod cornplet, producerea acesteia qi s[ ia orice r.ndsuri care ii stau la dispozi]ie ?n vederea limitarii
consecin{elor.

19.5 - Daci fo{a rnajord ac\ioneazd. sau se estirneazd, ca va acJiona o perioadi mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pa(i incetarea de plin drept a prezentului contract,
lird ca vreuna din parJi s5 poatd pretindd celeilalte daune-interese.

20. Incelares conlraclul ui
20.1 - Prezentul contract inceteazd de drept: prin ajungerea la tennen.
20.2 - Corfiractul poate inceta qi in urmdtoarele cazuri:

- prin acordul de voin{a al p[(ilor;
- prin rezilietea de cdtre o parte ca urrnare a neindeplinirii sau indeplinirii ?n rnod

necorespunz[tor a obligaliilor asurnate prin prezentul contract, de c[tre cealalta puit", 
"u 

notificare
prealabild de I 5 zile a p6r{ii in culpd;

- denuntare unilaterala de catre autoritatea contractanta, prin notificare prealabild.



2 l. Solulionorea liligiilor
2l.l - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
tratative directe, orice nein{elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau
indepl i n irea contractului.

21.2 - Dacit, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi

reu$esc sd rezolve in mod arniabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca
solu{ioneze de cdtre instan}ele judecatoreqti competente.

22, Limbu care guverneuzd conlructul
22.1 - Linba care guverneazf, contractul este lirnba rom6nd.

23. Comunicdri
23.1 - (l) Orice cotnunicare intre pdrli, ref-eritoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fle
transmisd in scris.

(2) Orice docutnent scris trebuie inregistrat atdt in mornentul transrniterii c6t gi in momentul
prirnirii.
23.2 - Cornunicarile intre parli se pot face gi prin telefon, telegrarnd, telex, fax sau e-mail cu condi(ia
confirmdrii in scris a prirnirii comunicdrii.

24, Legea ap I ica b il ti co nlractu I u i
24,1 - Contractul va fi interpretat confbrrn legilor din Rorn6nia.

Pa(ile au inteles sd incheie uri .0f..Q.i..,.?p.1.11....
unul pentru fiecare parte.

prezentul contract in dou[ exemplare, cdte

amiabild, prin

in legaturd cu

prestatorul nu

disputa sd se
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Consilier Juridic
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Prestator,
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Achizitor,

Administrator
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