CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
NR______/_____________

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. - ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC, cu sediul in
Bucureşti, sector 1, str. Polonă nr. 24-26, având codul fiscal 11782204, cont IBAN RO 22 TREZ
70121G431900XXXX deschis la Trezoreria Statului București Sector 1, tel: 021.318.37.67, reprezentată
prin dna Oana Valeria ZAHARIA, în calitate de Director, denumită în continuare AMPT, în calitate de
Beneficiar, pe de o parte
şi
1.2. – ............................... cu sediul social în ..................., str.................................., nr..................., sector

............., tel........................, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul ........................., cod fiscal
.........................................., cont .............................., deschis la Trezoreria .............................................,
reprezentată prin ................................., având calitatea de ..............................................., în calitate de
Prestator, pe de altă parte.
2. DEFINIŢII
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.
contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;
b.
beneficiarul și prestatorul - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c.
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea și
sub condiția executării întocmai, integrale şi corespunzătoare, de către prestator, a tuturor și oricărora dintre
obligaţiile asumate prin contract;
d.
servicii - activități a căror prestare fac obiectul contractului, astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini,
respectiv– servicii de ...........................................;
e.
durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează în mod valabil între părți,
potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, începând de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea
convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanție și eventualele pretenții
fondate pe clauzele sale;
f.
durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp în care prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac
obiectul contractului, astfel cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini și în contract, inclusiv operațiunile
preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data încheierii
contractului;
g.
rezilierea contractului - sancțiunea de drept civil care intervine în cazul în care oricare dintre părți nu își
îndeplinește, în mod culpabil, obligațiile asumate prin contract și care constă în desființarea contractului;
h.
forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil; sunt considerate
asemenea evenimente războaiele, revoluţiile, incendiile, inundaţiile sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă. 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 din părţi;
i.
penalități - suma convenită de către părţile contractante ca reprezentând o despăgubire plătibilă părţii
prejudiciate, în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare ori cu întârziere a contractului de către
cealaltă parte contractantă;

3. INTERPRETARE
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod
diferit.
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de ………………………..(COD CPV ……………………….), în
conformitate cu obligațiile stabilite prin prezentul contract, conform ofertei tehnice, anexă la prezentul
contract.
4.2. - Beneficiarul se obligă să plătească preţurile convenite în prezentul contract, dacă serviciile prestate conform
prevederilor prezentului contract corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ solicitărilor beneficiarului și,
dacă este cazul, celor prevăzute de lege.
5. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar, este de
......................lei, la care se adaugă TVA în valoare de ......................, respectiv ...........................lei TVA inclus, cu
respectarea prețurilor unitare prevăzute în anexa .
5.2. - Serviciile prestate vor fi decontate lunar pe real prestat, în baza verificării și certificării acestora de către
reprezentanții beneficiarului, pe baza de recepție calitativă și cantitativă, avându-se în vedere doar materialele
efectiv livrate și serviciile efectiv prestate și calitatea acestora, precum și sub condiția ca sumele aferente să fie
efectiv disponibilizate de la bugetul local al Municipiului București, în acest sens.
6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. - Prezentul contract intră în vigoare la………….. și își produce efectele până la data de 31.12.2019.
6.2. –Durata contractului poate fi prelungită cu încă 4 luni în anul 2020, prin act adițional, dacă se identifică
fonduri bugetare cu această destinație.
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. - Executarea contractului începe la data semnării acestuia de cãtre ambele părți.
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini nr. ...........................;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară prezentate în cadrul ofertei nr. ………………;
c) Anexa 1 ce conține prețurile unitare;
d) Anexa 2 ce conține graficul de prestare a serviciilor;
e) acte adiţionale, care vor deveni anexe la contract, pe măsura producerii lor;
9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze lunar serviciile ce fac obiectul contractului la standardele și/sau
performanțele solicitate de beneficiar, prevăzute în oferta tehnică și financiară și, dacă este cazul, prevăzute prin
lege, conform graficului de prestare a serviciilor.
9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul contractului în termenul stabilit prin acesta.
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9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul în sensul reparării integrale a prejudiciului suferit de
aceasta, inclusiv cheltuielile de judecată și executare aferente:
i) în cazul unor reclamații, plângeri și/sau acțiuni în justiție ce vor rezulta din încălcarea drepturilor
unor terțe persoane fizice și/sau juridice, inclusiv drepturi la imagine, drepturi la protecția datelor cu
caracter personal drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială (inclusiv de autor, brevete,
nume, mărci înregistrate etc.) legate de produsele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru
și/sau în legătură cu obiectul contractului, precum și în cazul producerii oricăror prejudicii în sarcina
beneficiarului, care vor rezulta și/sau deriva din orice acțiuni/inacțiuni, greşeli, imperfecţiuni,
omisiuni sau inexactităţi intervenite in timpul executarii contractului si care sunt imputabile
prestatorului;
ii) împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
beneficiar.
9.4. - Prestatorul ia act și isi exprimă în mod anticipat acordul cu privire la faptul că poate fi chemat în
judecată/garanție de către beneficiar pentru prejudiciul rezultat din executarea, neexecutarea sau executarea
defectuoasă/parțială a obligațiilor asumate.
9.5. - Orice alte cheltuieli care rezultă din prezentul contract care se pot deduce în mod rezonabil din acesta și care
exced valorii sale se suportă de către prestator.
9.6. - În cazul în care serviciile prestate în baza contractului nu corespund standardelor de calitate și cantitatve
solicitate de beneficiar și prevăzute de lege, prestatorul se obligă să asigure refacerea lor astfel încât acestea să
respecte standardele menționate anterior fără costuri suplimentare pentru beneficiar.
9.7. - În raporturile dintre părți, prestatorul este pe deplin responsabil pentru modul de prestare a serviciilor
indiferent dacă sunt realizate direct de aceste și/sau prin prepușii săi.
9.8. - Prestatorul va notifica, în scris beneficiarul la finalizarea materialelor, pentru obținerea acordului înainte de
distribuirea lor.
9.9. - Prestatorul cesioneaza exclusiv beneficiarului toate drepturile patrimoniale de autor prevazute de Legea nr.
8/1996, pentru toate teritoriile, întelege să respecte aceste drepturi transferate beneficiarului, beneficiarul devenind
proprietar al materialelor, se ingrijeste si de protectia drepturilor de proprietate intelectuala transmise; prestatorul
nu are niciun alt drept de reproducere partiala sau totala a materialelor, după încetarea contractului, fără acordul
scris al beneficiarului.
9.10. - Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturile sau documentele
emise de acesta în legătură cu realizarea contractului. Prestatorul va suporta orice prejudiciu produs beneficiarului
ca urmare a informațiilor incorecte, incomplete sau greșite transmise acestuia.
9.11 – Prestatorul va întocmi lunar un raport de activitate în care va menționa materialele realizate, precum și
modalitatea de difuzare/distribuție a acestora. Pe baza raportului de activitate acceptat de beneficiar și a procesului
verbal de servicii semnat de ambele părți, prestatorul va întocmi factura fiscală.
9.12 – Înainte de difuzarea/distribuția materialelor, prestatorul va solicita în timp util și va obține acordul
beneficiarului pentru materialele realizate.
10. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE BENEFICIARULUI
10.1. - Beneficiarul se obligă să recepționeze lunar serviciile sub condiția ca acestea să corespundă din punct de
vedere calitativ și cantitativ standardelor și/sau performanțelor solicitate de acesta și/sau, dacă este cazul, celor
prevăzute de lege.
10.2. - Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 30 de zile calendaristice de la
data primirii facturii fiscale emise de către prestator, dacă procesul-verbal de recepție a serviciilor prestate și prin
care se solicită a fi plătite a fost încheiat fără obiecțiuni de către beneficiar și sub condiția ca sumele aferente să fie
efectiv disponibilizate de la bugetul local al Municipiului București, în acest sens.
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10.3. - Plata se face în lei în contul prestatorului nr. cont cont ................................................, deschis la

Trezoreria ..........................................
10.4. – Beneficiarul se obligă să transmită prestatorului acordul pentru materialele realizate în timp util pentru
difuzarea/distribuția acestora.
11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
11.1. - În cazul în care, din culpa sa, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract sau le
îndeplinește în mod necorespunzător în tot sau în parte, atunci beneficiarul este îndreptăţit să deducă din preţul
contractului, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din valoarea contractului,
calculată pentru fiecare zi de întârziere pânã la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale, cu excepția
cazului în care beneficiarul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de neîndeplinirea/îndeplinirea defectuoasă
a obligațiilor. Penalitățile stabilite sunt stipulate pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligațiilor la timp sau în locul menționat și nu sunt de natură să elibereze prestatorul de executarea în natură a
obligației principale, dacă acest lucru mai este posibil.
11.2. - De asemenea, în cazul prevăzut la art. 11.1 de mai sus, beneficiarul are dreptul să declare unilateral
contractul ca fiind reziliat, fără a fi necesară intervenția vreunei autorități, instanțe de judecată și/sau curți de
arbitraj; rezilierea contractului nu îl exonerează pe prestator de obligația de a repara integral prejudicial produs
beneficiarului prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului.
11.3. - Rezilierea unilaterală a contractului va opera de drept, la expirarea termenului de 30 de zile calendaristice
acordat prestatorului pentru executarea obligațiilor neexecutate sau executarea corespunzătoare a acestora, dacă
acesta nu înțelege să își execute întocmai obligațiile asumate în acest termen.
11.4. - Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul fără a mai fi necesară acordarea unui termen sau
punerea în întârziere (aceasta rezultând din simplul fapt al neexecutării) în următoarele cazuri:
a) prestatorul cesionează obligațiile sale prevăzute în prezentul contract, fără aprobarea prealabilă și expresă a
beneficiarului ;
b) prestatorului i se retrage licența de funcționare sau, după caz, își pierde dreptul de a profesa.
11.5. - Beneficiarul va notifica rezilierea unilaterală, în mod obligatoriu, în scris, celeilalte părți precizând totodată
motivul deciziei sale.
11.6. - În toate aceste cazuri, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data încetării acestuia, dar doar după prealabila dezdăunare a beneficiarului. Toate
drepturile și obligațiile părților născute până la data încetării contractului nu vor fi afectate de rezilierea acestuia.
11.7. - În cazul în care, din culpa sa exclusivă, beneficiarul nu onorează facturile în termenul stabilit prin clauza
10.2, prestatorul are dreptul de a percepe, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata
neefectuată de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei; pentru evitarea
oricăror neînțelegeri rezultând din interpretarea contractului, părțile convin că beneficiarul nu va datora penalități în
cazul în care plățile vor fi întârziate din motive independente de voința acestuia, inclusiv în ipoteza în care sumele
aferente nu vor fi deisponibilizate în timp util de către ordonatorul principal de credite.
12. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTARZIERI, SISTARE
12.1. - Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la data semnării prezentului contract.
12.2. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestuia prevazută, trebuie
finalizată în termenul convenit de parti, termen care se calculează de la data începerii prestarii serviciilor.
12.3. - Beneficiarul, prin reprezentații săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru stabilirea
conformității cu standardele solicitate de acesta, cu prevederile din oferta tehnică și, dacă este cazul, din lege.
12.4. - Beneficiarul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți
pentru efectuarea verificărilor legate de modul de îndeplinire a contractului.
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12.5. - Dacă vreunul din serviciile inspectate nu corespunde specificațiilor, beneficiarul are dreptul să îl respingă,
iar prestatorul are obligația, fără ca prin aceasta să se modifice prețul contractului și/sau să se nască obligații de
plată suplimentare în sarcina beneficiarului:
a) de a reface serviciile prestate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă standardelor solicitate de beneficiar
și/sau dacă este cazul prevăzute de lege.
12.6. - Dacă pe parcursul derulării contractului prestatorul nu mai poate respecta termenul convenit pentru cauze
ce nu se datorează culpei sale sau datorită unor împrejurări neprevăzute intervenite fără încălcarea contractului de
către prestator, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru în scris și în cel mai scurt timp beneficiarului.
Modificarea datei de prestare asumată se poate face numai cu acordul părtilor, prin act adiţional.
12.7. - În cazul în care prestatorul, din motive obiective, un poate respecta graficul de prestare a serviciilor, are
obligația de a notifica în scris beneficiarul în acest sens, imediat ce are cunoștiință de acest fapt, cu minim 5 zile
lucrătoare înainte de împlinirea termenului de prestare a respectivului serviciu.
12.8. - Modificare graficului de prestare a serviciilor se va face doar cu acordul prealabil și scris al beneficiarului.
13. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
13.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt cele declarate în propunerea
financiară, anexă la prezentul contract și nu pot fi modificate pe toată durata de valabilitate a contractului.
14. AMENDAMENTE
14.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional .
15. SUBCONTRACTANŢI
15.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a prezenta la încheierea
contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Contractele prezentate trebuie să fie în
concordanță cu oferta prestatorului.
15.2. - Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia
constituie anexe la contract.
15.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar în ceea ce privește executarea tuturor obligațiilor
contractuale.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar în ceea ce privește executarea obligațiilor
asumate.
(3) Beneficiarul are dreptul de a pretinde daune-interese atât prestatorului cât și subcontractanţilor,
împreună sau separat, dacă aceştia din urmă nu îndeplinesc sau îndeplinesc în mod defectuos în tot sau în parte,
precum și dreptul de a solicita și de a obține îndepartarea lor din contract.
15.4. - Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție
publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului. În vederea
implicării unor noi subcontractanți, prestatorul va transmite beneficiarului datele de identificare ale acestora, astfel
încât acesta să poată analiza inexistența unor situații de excludere a subcontractanților propuși.
Beneficiarul are dreptul de a se opune la implicarea unuia sau mai multora dintre noii subcontractanți și își menține
dreptul de a solicita și obține îndepărtarea lor din contract.
16. CESIUNEA CONTRACTULUI
16.1. - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul contract,
fără a obține acordul expres și prealabil al beneficiarului.
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17. FORŢA MAJORĂ
17.1. - Forta majora este constatată de către o autoritate competentă.
17.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
17.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat, în termen de
cel mult 5 zile de la apariţia acesteia, producerea acesteia şi să ia orice măsuri în vederea limitării consecinţelor.
17.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 5 zile, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să
poată pretinde celeilalte daune-interese.
18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
18.1. - Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) părţile convin de comun acord încetarea contractului;
b) prin ajungere la termen, cu realizarea integrală a obligațiilor asumate de părțile contractante;
c) prin reziliere, în condiţiile clauzelor din prezentul contract;
d) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare/licenței a unuia din
contractanţi;
e) prin denunţare unilaterală ca efect al manifestării de voinţă expresă a beneficiarului cu notificarea
prealabilă de minim 10 zile lucrătoare a prestatorului. În această situație, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării contractului.
f) prin imposibilitate de executare, din motive neimputabile părților.
19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
19.1. - Beneficiarul 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.
19.2. - Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul
procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezilierea sau denunţarea
unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează de către instanța competentă în circumscripţia
căruia se află sediul beneficiarului.
20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
21. COMUNICĂRI
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat ori prin fax/mijloace
electronice de comunicare, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, la următoarele adrese:
 București, sectorul 1, Str. Polonă, nr. 24-26, sector 1, Bucuresti, fax: 021.318.37.66, e-mail:
secretariat@ampt.ro, pentru Beneficiar
 Adresă.............................. telefon ……………………, e-mail: ....................................., persoană de
contact..........................................., pentru Prestator
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
(3) Comunicările transmise beneficiarului, prin mijloace electronice, după ora 16:00 și/sau în zile nelucrătoare se
vor socoti ca fiind comunicate în prima zi lucrătoare imediat următoare.
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22. NULITĂŢI
22.1. - Dacă o clauză a acestui contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă sa fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă
cât mai cu putinţă spiritului contractului. În cazul în care, ca urmare a demersurilor făcute de părţi, clauza declarată
nulă nu poate fi înlocuită cu una care să corespundă cât mai cu putinţă spiritului contractului şi această clauză este
de esenţa contractului, contractul va fi desființat de plin drept.
23. CLAUZE SPECIALE

23.1. - (1) Prestatorul ia act, admite și este de acord în mod expres cu faptul că bugetul alocat activităților
care fac obiectul prezentului contract poate fi modificat în funcție de rectificările bugetare făcute de
ordonatorul principal de credite sau prin actele normative care reglementează alocațiile și execuția
bugetară, situație în care, părțile contractante vor lua măsurile necesare ce se impun, de o maniera
rezonabilă și echitabilă, astfel încât să se încerce ca nici o parte contractantă să nu suporte prejudicii.
(2) Spre evitarea oricărui dubiu, în astfel de situații, beneficiarul este exonerat de orice răspundere
decurgând din modificarile mentionate, respectiv nu i se pot percepe de către prestator penalitați de
întârziere sau daune-interese, răspunderea beneficiarului fiind limitată exclusiv la acoperirea daunei
efective a prestatorului dovedită conform legii.
24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, _______________, prezentul contract în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.

Beneficiar,
ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR
ȘI PATRIMONIULUI TURISTIC
Director,

Prestator,

Oana Valeria ZAHARIA
Contabil Șef,
Cristina IACOB
VIZĂ CFP
Șef Serviciu Turism și
Exploatare Arc de Triumf
Mihai GUȚANU
Șef birou achiziții,
Cornelia APOSTOL
VIZAT JURIDIC
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