
Universitatea 
Ştefan cel Mare 

usu Suceava

Invitaţie PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTĂ  
Servicii de proiectare-Proiect Tehnic de Execuţie PT + Proiect 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire PAC +

Detalii de execuţie DE+ Asistenţă tehnică din partea proiecta ntului- 
“ Amenajare ansamblu fântână arteziană campus universitar”

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează procedura de achiziţie directă 

Servicii de proiectare-Proiect Tehnic de Execuţie PT + Proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construire PAC + Detalii de execuţie 
DE+ Asistenţă tehnică din partea proiectantului- “Amenajare ansamblu

fântână arteziană campus universitar”

Obiectul achiziţiei: Obiectul achiziţiei îl constituie achiziţia de -  Servicii de proiectare-Proiect Tehnic 
«Le Execuţie PT + Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire PAC + Detalii de execuţie 
DE+ Asistenţă tehnică din partea proiectantului- “Amenajare ansamblu fântână arteziană campus 
universitar” (în accepţiunea HG 907/2016)

Cod CPV: 71221000-3- Servicii de arhitectură pentru construcţii
71222000-0- Servicii de arhitectură pentru spaţii exterioare

Surse de finanţare: Venituri proprii 

Criteriul aplicat
Criteriul ap icat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este cel mai bun raport calitate-preţ.
Tir.
C r t

Factor de evaluare Punctaj

1. Preţul ofertei, Po 40
2. Experienţa similară (Es) concretizată în numărul de contracte de 

proiectare în care ofertantul a îndeplinit activităţi similare. 
Experienţa va fi demonstrată prin prezentarea unei declaraţii pe 
propria răspundere ca va fi însoţită de o listă a contractelor.

60

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
Punctaj pentru 
preţul ofertei, 

Po

Pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul 
maxim alocat de 40 de puncte
Pentru celelalte preţuri punctajul se acordă astfel:
Po=( preţ minim/ preţ ofertat) x punctajul maxim alocat

Preţurile care se compară în scopul stabilirii clasamentului sunt preţurile totale oferite 
pentru serviciile ofertate conform caietului de sarcini, exprimate in RON fără TVA.

Punctaj pentru Punctajul se va acorda astfel:
Experienţa a)pentru experienţa constând în 1-2 contracte de proiectare, se acordă
similară Es 20 de puncte;

b)pentru experienţa constând în 3^5 contracte de proiectare, se acordă
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40 de puncte;
c)pentru experienţa constând în mai mult de 5 contracte d e  proiectare,
se acordă 60 de puncte.

Informaţii administrative: Caietul de sarcini şi Formularul de contract sunt ataşate pa-ezentei invitatii.
Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI
Data limita de depunere a ofertelor 06.12.2018, ora 09,00

Condiţii de prestare: conform caiet de sarcini.

Recepţie şi plată: Plata se va face după predarea şi recepţia documentaţiei de către comisia de recepţie 
a  universităţii.

Preţul: preţul este ferm şi nu se ajustează.

Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 zile calendaristice de la data 
depunerii ofertei.

Valoare estimată fără T.V.A.: 14.500 lei;

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în prezentul Caiet de 
sarcini. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în 
aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă din caietul de sarcini. 
Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a presta serviciul în acord cu 
toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini.
Cu privire la Formularul de contract, ofertanţii vor depune o declaraţie prin care sunt de acord cu 
clauzele contractuale obligatorii. Se permite formularea de amendamente pentru formularul de contract 
odată cu depunerea ofertei, dar nu şi pentru secţiunea Clauze Obligatorii. Contractul trebuie să conţină, 
pe lângă clauzele obligatorii şi următoarele elemente: Număr şi dată de înregistrare, Obiectul principal 
al contractului, Durata contractului.
Ofertantul va depune un Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu 
originalul, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul teritorial, care va conţine 
codurile CAEN autorizate din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include 
si obiectul achiziţiei; datele precizate in acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a 
ofertelor. Lipsa acestuia duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.
Ofertantul va face dovada deţinerii( cu document din REVISAL sau contract de colaborare/prestări 
servicii) ca şi angajaţi a următorilor specialişti //+- arhitect, inginer constructor-proiectant structuri de 
rezistenţă, inginer proiectant instalaţii electrice, inginer proiectant instalaţii sanitare) angajat, acesta 
trebuie să prezinte un angajament/ contract/ convenţie cu câte un specialist( arhitect, ionginer 
constructor- proiectant structuri de rezistenţă, inginer proiectant instalaţii electrice, inginer proiectant 
instalaţii sanitare) care va întocmi documentaţia menţionată mai sus şi care va întocmi documentaţia 
menţionată mai sus şi care se angajează că va fi disponibil pentru realizarea acesteia în perioada 
contractuală stabilită.
Garanţia de bună execuţie este de 5% din valoarea fară TVA a contractului şi se va depune în contul 
R057TREZ5915005XXX002307 special deschis de universitate. Pentru garanţii de bună execuţie care 
sunt în cuantum mic, garanţia se poate depune şi la Casieria USV.
Plata se va face numai după predarea şi recepţia documentaţiei de către comisia de recepţie a 
universităţii.
Lista cu persoanele-cheie care vor participa la îndeplinirea contractului:

a. Minim un arhitect-coordonator principal cu minim 2 ani experienţă, cu studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea documentaţiei.



b. Minim un inginer constructor- proiectant structuri de rezistenţă cu minim 2 ani experienţă, cu 
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei pentru realizarea 
documentaţiei.

c. Minim un inginer proiectant instalaţii (electrice, sanitare) cu minim 2 ani experienţă, cu studii 
superioare absolvite cu diplomă de licenţă la data depunerii ofertei.

Se vor ataşa copii după diplomele de studii şi CV-urile persoanelor responsabile pentru îndeplinirea 
contractului.

Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Termen limită de livrare: Termenul de predare al documentaţiei este de 30 zile calendaristice de 
la data semnării contractului de către ambele părţi.

Date de contact ale Achizitorului
Ofertele vor fi trimise în atenţia: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Universităţii, nr.
13, cod 720 229, corp F, camera 001, între orele 8:00 a.m. si 16:00, de luni până vineri sau prin email la 
adresa: gina@,usv.ro sau loredana.coioc@usm.ro .

Pentru informaţii suplimentare:
Telefon/fax: 0330 103703 
Email: loredana.coioc@usm.ro

Oferta financiară va fi postată de către ofertantul câştigător şi în catalogul SEAP disponibil la pagina de 
internet www.e-licitatie.ro.

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia de atribuire printr-o 
solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la 
adresa de mai sus.

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, 
Jr. EugenisAviUNTEANU

întocmit
Adm. Fin. Loredantfl Cristurean

mailto:loredana.coioc@usm.ro
mailto:loredana.coioc@usm.ro
http://www.e-licitatie.ro


Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertam 
propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. în acest sens orice ofertă 
prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se  înscrie în 
limitele cerinţelor din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse care nu răspund caracteristicilor 
tehnice prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

NOTĂ:
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o 
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate 
doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi 
considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Cod CPV: 71221000-3 - Servicii de arhitectură pentru construcţii
71222000-0 - Servicii de arhitectură pentru spaţii exterioare

Specificaţii tehnice: 

Obiectiv propus a se realiza în cadrul serviciilor de proiectare:
Ansamblu fântână arteziană format din 3 module + banchete de odihnă + suprafeţe verzi 

plantate ce cuprinde realizarea a 3 module (cuve mari) de fântână arteziană, fiecare echipate cu 
câte 3 cuve mici, respectiv 3 jeturi fiecare, sistem de iluminat subacvatic cu corpuri de iluminat 
LED, sistem de iluminat cu LED pe conturul cuvelor mari, banchete de odihnă, platforme de 
circulaţie, iluminat cu LED încastrat în platformă, instalaţie de sonorizare încastrată în  banchete, 
instalaţii de alimentare cu apă -  staţii de pompare, racorduri la canalizare şi instalaţii de 
alimentare cu energie electrică.

Servicii solicitate:
întocmire Proiect Tehnic de Execuţie PT + Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire PAC + Detalii de execuţie DE + Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru 
“Amenajare ansamblu fântână arteziană campus universitar”

Descrierea activitatilor din cadrul contractului

1. SERVICIILE DE PROIECTARE cuprind :
A. Elaborare PT (proiect tehnic) inclusiv obţinerea verificărilor tehnice ale documentaţiei. 

Alegerea verificatorului se face de către beneficiar. Proiectul Tehnic va include şi DE 
(detaliile de execuţie). Conţinutul PT va fi cel prevăzut de HG nr. 907 / 2016.

B. Elaborarea PAC (proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire) inclusiv 
obţinerea în numele şi pentru beneficiar a avizelor de specialitate (solicitate prin 
certificatul de urbanism) şi a autorizaţiei de construire. Conţinutul PAC va fi cel prevăzut



de Legea Nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii cu modificările şi 
completările ulterioare şi HG nr. 907 / 2016, Plata taxelor necesare obţinerii avizelor si 
Autorizaţiei de Construire sunt suportate de autoritatea contractanta.

C. Asistenţa tehnică şi UE (urmărirea execuţiei) pe parcursul derulării execuţiei lucrărilor. 
Include emiterea dispoziţiilor de şantier, participarea la verificările de calitate şi la fazele 
determinante conform programului de control al calităţii lucrărilor, inclusiv verificarea 
tehnică a dispoziţiilor de şantier modificatoare şi chiar obţinerea unei noi autorizaţii de 
construire, dacă situaţia o impune.

D. întocmirea referatelor pe specialităţi întocmite de proiectant cu privire la modul în care a 
fost executată lucrarea odată cu recepţia la terminarea lucrărilor. Participarea în comisia 
de recepţie la terminarea lucrărilor. Oferă asistenţă diriginţilor de şantier în vederea 
întocmirii capitolului A al cărţii tehnice a construcţiei -  Documentaţia privind 
proiectarea.

Alte cerinţe privind serviciile de proiectare:
• Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele 

fundamentale aplicabile, se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi 
pe domenii / subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. 
Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de ei. 
proiectele la a căror elaborare a participat sau prevederile pentru care, în calitate de 
expert atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.

® Beneficiarul pune la dispoziţia ofertantului Studiu de fezabilitate nr. 424/201 8 intocmită 
de S.C. Arhitectură Grafică Design S.R.L. Suceava. SF-ul pus la dispoziţie completeaza 
informaţiile din prezentul Caiet de Sarcini. Proiectul tehnic va conţine cantităţile de 
lucrări pe fiecare modul de fântână în parte, pentru toate categoriile de lucrări incluse.

• Potentialii ofertanţi pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria răspundere, 
cheltuiala si risc, datele necesare pregătirii si elaborarii ofertei. Ofertanţii interesati sa 
participe la vizitarea amplasamentului sunt rugaţi sa informeze, in scris, autoritatea 
contractanta, asupra intentiei de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari 
care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata autoritatii contractante in scris. 
Toate solicitările de clarificari trebuie formulate înainte de deschiderea ofertelor.

• Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia 
tehnico-economică (SF) aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare (în cadrul PT), 
sunt suportate de proiectant, proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe 
specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea 
justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică 
elaborat de un expert tehnic atestat.

• întreaga documentaţie tehnica pe care o va elabora contractantul va fi predata pe suport 
de hârtie in 4 (patru) exemplare originale, redactate numai in limba romana si de 
asemenea pe suport electronic CD/DVD (avand, partea scrisa intr-un format editabil -  
doc si unul needitabil -  pdf, iar planşele in format pdf), însoţit de referatul de verificare 
întocmit de verificatorul de proiect pentru toate cerinţele prevăzute de legislaţia în 
vigoare. Odata cu predarea documentaţiei proiectantul cedeaza si drepturile de autor in 
favoarea autoritatii contractante pentru soluţiile tehnice cuprinse in documentaţie. Odată 
cu cedarea dreptului de autor, se cedează dreptul de reproducere şi distribuire a copiilor.



După consultarea caietului de sarcini şi înainte de prezentarea ofertei, precum şi în 
vederea conceperii unei oferte cât mai corecte şi precise, ofertantul are obligaţia de a se 
deplasa la faţa locului, pentru a se face identificarea în teren a obiectivului pentru care se 
întocmeşte documentaţia.

SF-ul se va solicita autorităţii contractante prin e-mail.
Termenul de predare al documentaţiei este de 60 zile calendaristice de la data 

semnării contractului de către ambele părţi.



UNIVERSITATEA 
“ŞTEFAN CEL MARE” 

din SUCEAVA

SERVICIUL 
ACHIZIŢII PUBLICE

P R O C E D U R A  
Servicii de proiectare-Proiect Tehnic 

de Execuţie PT + Proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construire PAC + Detalii de execuţie 

DE+ Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului- “Amenajare 

ansamblu fântână arteziană campus 
universitar”

CPV: CPV: 71221000-3- Servicii de 
arhitectură pentru construcţii

71222000-0- Servicii de 
arhitectură pentru spaţii exterioare

UNIVERSITATEA 
“ŞTEFAN CEL MARE” din 

SUCEAVA 
Nr. din

S.C.
Nr.

■ a..... S.R.L.
din

CONTRACT DE SERVICII

c;
1. Preambul
In temeiul Legii 98/2016 prvind achiziţiile publice si al HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de ahiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , s-a încheiat prezentul 
contract de execuţie de lucrări, 
între

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava adresa sediu str. Universităţii nr. 13, cod 720 229, 
Suceava, tel. 0230 216147, fax 0230 523747, codul fiscal 4244423, reprezentată prin prof. tiniv. dr. 
MIHAI DIMIAN, funcţia de ordonator de credite în calitate de achizitor, pe de o parte,

Şi
S.C.................... S.R.L., cu sediul în , str. , nr. E t , ap ., Jud ., telefon/fax: , număr de înmatriculare
, cod fiscal B , cont , deschis la , reprezentat p r in ........................, în calitate de ...................., pe de
altă parte.

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. perioada in care produce efecte contractul - intervalul de timp in care prezentul contract operează 
valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare 
şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de 
garanţie tehnică şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale;
e. amplasamentul lucrării -  locul unde executantul execută lucrarea.
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este



considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1- In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele Î s  forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1- Prestator se obligă să presteze Servicii de proiectare-Proiect Tehnic de Execuţie PT + Proiect 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire PAC + Detalii de execuţie DE+ Asistenţă 
tehnică din partea proiectantului- “Amenajare ansamblu fântână arteziană campus 
universitar”
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului pentru Servicii de proiectare-Proiect Tehnic 
de Execuţie PT + Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire PAC + Detalii
de execuţie DE+ Asistenţă tehnică din partea proiectantului- “Amenajare ansam blu fântână 
arteziană campus universitar” suma totală de ............... iei inclusiv TVA, din fonduri buget.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor conform 
ofertei prezentate, este d e ........ lei, la care se adaugă TVA în valoare d e .............  lei.

6. Durata contractului
6.1 -  Prezentul contract intră în vigoarea la data d e .....................
6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ...................
6.3 -  Contractul va continua să producă efecte până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui 
efect, inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale.

7. Executarea contractului
7.1 -  Contractul intră în vigoare de la data semnării,

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt constituite în anexa acestuia:
a) propunerea tehnico-financiară;
b) caiet de sarcini, clarificări.

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu necesităţile şi solicitările 
beneficiarului. Prestatorul are obligaţia să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul 
beneficiarului.
9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,



materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziţionate,

ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 -  Achizitorul se obliga sa plateasca preţul serviciilor prestate către prestator in termenul convenit.

10.2 - Plata se va efectua prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la recepţia cantitativă şi 
calitativă a serviciului prestat, în baza facturii emise, în intervalul 24-30/31 a fiecărei luni. 
Plata se va face după semnarea unui proces verbal de recepţie. In cazul în  care plata nu se va 
efectua la termenul convenit, părţile de comun acord pot stabili o reeşalonare la plată a 
sumelor datorate, pentru fiecare tranşă urmând a fi stabilit un termen de plată.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile lucratoare de la expirarea perioadei 
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor (dacă este cazul). Imediat 
ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil 
(dacă este cazul).

c
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la daune interese conform articolului 1536 
Cod Civil aprobat prin Legea 287/2009,
11.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, atunci 

acesta are obligaţia de a plăti dobânda penalizatoare la nivelul dobânzii legale, conform Legii 
72/2013.
11.3- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, in mod 
repetat (mai mult de 2 ori), dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune-interese.
11.4- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa ia contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, rară nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest 
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

c
Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie
13.1 -  Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului in termen de 5 zile 
lucratoare de la data semnării contractului, in cuantum de lei, reprezentând 5% din valoarea 
contractului fara TVA, (in forma de constituire aleasa a garanţiei de bună execuţie, conform 
HG395/2016, art.40, alin.l si alin.2) avand valabilitatea pana la data d e ....................
13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau 
total, prestatorul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.3 -  Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după executarea obligaţiilor 
asumate de către executant în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14. Alte resposabilităţi ale prestatorului



14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi 
pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract.
14.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
propunerea tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

15. Alte responsabilităţi ale achizitorului
15.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care achizitorul le considera necesare îndeplinirii 
contractului.

16. Recepţie şi verificări
16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. Se va întocmi un proces 

( verbal de recepţie semnat de reprezentantul USY şi de reprezentanţii prestatorului.
16.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru
acest scop.

17. începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după semnarea contractului, la 
data d e .
Termenul de predare al documentaţiei complete este de maxim 45 zile de la data semnării 
contractului de către ambele părţi.
(2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului părţile pot 
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) In cazul în care:

/ i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze 
a acestora, atunci părţile pot revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu-şi poate respecta obligaţiile 
contractuale, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
16.4 - în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita prestatorului penalităţi 
conform prevederilor legale în vigoare.

17. Ajustarea preţului contractului
17.1 -Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului este ferm si nu se actualizează.



18. Amendamente
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a  conveni modificarea 
clauzelor contractului (cu excepţia clauzei de la pct. 17.2), prin act adiţional, nxunai în cazul apariţiei 
unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora ş i  care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului.
19. Subcontractanţi
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de m odul în care îndeplineşte 
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în  care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
achizitorului.

20. Cesiunea
20.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând
în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi stabilite iniţial.

21. Forţa majoră
21.1- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor.
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca 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 din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţa 
judecătoreasca competenta din Suceava.



23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în  momentul primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. Dispoziţii finale
26.1 -  Părţile prezentului contract înţeleg că datele cu caracter personal care reies din încheierea şi 
executarea prezentului pot fi prelucrate doar în scopul aducerii la îndeplinire a obiectului contractului 
precum şi în scopul arhivării, în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date.
26.2 - în conformitate cu dispoziţiile articolului 1203 din Codul Civil aprobat prin Legea 287 din
2009 pus în aplicare prin Legea 71 din 2011, cu modificările ulterioare, furnizorul acceptă în mod 
expres şi neechivoc conţinutul următoarelor articole: art. 4, ari. 5, art. 6, ari.8, art. 10, art.ll, ari. 12, 
art.14, art. 16, art. 17, art. 19, art.24 si art.25, art. 27.1.

Părţile au înţeles să încheie azi, ...............  , prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
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ANEXAI 
LA CONTRACTUL NR................./

Nr.
Crt. Denumire serviciu

Preţ LEI 
fără T.V.A.

Preţ total 
LEI fără 
T.V.A.

1.

Servicii de proiectare-Proiect Tehnic de Execuţie 
PT + Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construire PAC + Detalii de execuţie DE+ 
Asistenţă tehnică din partea proiectantului-
“Amenajare ansamblu fântână arteziană campus 
universitar”

TOTAL VALOARE LEI FĂRĂ T.V.A.

TOTAL VALOARE LEI CU T.V.A.
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