
MUZEUL BRAILEI " CAROL I " 
Proiect tehnic de executie '̂ Reabilitare si intretinere Casa memoriala D.P.Ferpessicius'' 

CONTRACT DE FURNIZARE DE S E R V I C I I 
(71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice ) 
71321000-4 - Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice §i electrice pentru constructii 
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica 
71400000-2 - Servicii de urbanism §\e arhitectura peisagistica 
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica^ v o / V 

Nr...-?/^.....din..!?.3...?.i:....S^/.7^ 

PARTEA 1: Partile Contractante 

1. In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de 
furnizare de servicii, intre; 

Autoritatea contractanta: MUZEUL B R A I L E I "CAROL I " , cu sediu Piafa Traian, nr. 3, 
Braiia, telefon 0339.401.002, fax. 0339401003 cod fiscal 5217575 cont trezorerie 
RO60TREZ24G670303200130X reprezentata prin Prof univ. dr. lonel CANDEA - functia 
Manager §i Ec. Mariana V E R N E S C U - CONTABIL §EF, in calitate de Achizitor, pe de o parte 
si 
S.C. EUROTON S.R.L., cu sediul in loc. Constanta, str. Olteniei nr.l4, jud.Constanta, cod 
postal 900702, inregistrat ORC sub nr. J13/1029/1994, CUI: 5304914, tel/fax: 0241 614696, 
cont nr. R071BP0S1401 7534 165RON01 deschis laBANCPOST, reprezentatalegalpnndr. 
ing. Comeliu TUDOSE, in calitate de Fumizor, pe de alta parte. 

2. Deflnitii 
in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretafi astfel: 

a) contract - prezentul contract §i toate anexele sale; 
b) achizitor furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului; 
e) produse - echipamentele, ma^inile, utilajele, piesele de schimb ^ i orice alte bunuri 

cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care furnizorul are obliga^ia de a le fumizai 
in legatura cu serviciile prestate conform contractului; r 

f) forfa majora - im eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 
gre^elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului §i care 
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Proiect tehnic de executie "Reabilitare si intretinere Casa memoriala D.P.Perpessicius" 

face imposibila executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restric^ii 
aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu 
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, tara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din par|i; 

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1.in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural §i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

PARTEA 2: Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului il constituie elaborarea contra cost a 
proiectului tehnic de executie si obtinerea autorizatiei de construire/desflintare, in 
conformitate cu prevederile Hotararii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i 
con^inutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, si conform 
speciflcatiilor tehnice din documentatia tehnico - economica faza D.A.L.L 
(Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico — 
economic! pentru obiectivul de investitii: „ReabUitare si intretinere Casa Memoriala 
„D. P. Perpessicius'^str.Cetatii, nr,70, Braiia 

Furnizorul se obliga sa elaboreze 
• Proiectul Tehnic, 
• Documentatia de Executie, 
• Caietul de sarcini pentru lucrarile ce urmeaza a fi executaie, 
• Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de 

construire(DTAC) 
5/ sa obtina avizele necesare, certificatul de urbanism si autorizatia de 

desfiintare/ construire, 
precum si sa asigure asistenta tehnica^ supravegherea si verificarea 

lucrarilor, pe timpul executarii proiectului. 

5. Durata, obiectivele contractului §i forma de prezentare a rezultatelor. 
Durata de furnizare a serviciilor privind realizarea urmatoarelor obiective 

1. Proiectul Tehnic, 
2. Documentatia de Executie, 
3. Caietul de sarcini pentru lucrarile ce urmeaza a fj executafe, 
4. Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construirefDTAC) 
5. Obtinerea avizelor necesare, a certificattdui de urbanism si autorizatiei de 

desfiintare/ construire, 
6. Asigurarca asistcntei tehnice, supravegherii si verificarii lucrarilon pe timpul 

executarii proiectului, 
este de 45 zile pentru primele cinci obiective de realizat, c(u 
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posibilitate de prelungire prin act aditional, pentru cauze intemeiate, cu max 20 zile, urmand ca 
durata indeplinirii punctului 6 sa se suprapuna cu perioada executarii investifiei „Reabilitare si 
intretinere Casa Memoriala „D. P Perpessicius "str.Cetatii, nr. 70, Braiia " 

Forma de prezentare a rezultatelor indeplinirii primelor cinci obiective: 
• Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi, inscrip^ionate cu denumirea 

proiectului, volumul, faza de proiectare. 
• Documentatia va fi scrisa cu acela§i font, ingrijit, iar plan^ele vor fi prevazute cu 

sistem antirupere / intarite in zona de indosariere sau introduse in folii de plastic 
transparent; 

• Toate paginile vor fi numerotate §i vor fi stampilate $i semnate in original 
conform competentelor. 

• FormatuI electronic va cuprinde toata documentatia de proiectare, atat in format 
pdf., doc. xls., dwg. cat fi scanat cu semnaturi §i $tampile; 

• In caz de nerespectare a cerin^elor de mai sus beneficiarul i§i rezerva dreptul de 
a respinge recepfia documentatiei serviciilor de proiectare. 

6. Executarea contractului 
6.1.Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna execu|ie si primirea 

ordinului de incepere emis de achizitor. 
6.2.in termen de 24 de ore de la constituirea garantiei de buna executie, achizitorul (beneficiar) 

trebuie sa emita ordinul de incepere a lucrarilor. 

7. Preful §i plata contractului 
7.1. (1) Pretul total al contractului este de 49.000 lei, la care se adauga 9.310 lei TVA, §i 
se compune din : 

- 46.000 lei, la care se adauga 8.740 lei TVA, pentru realizarea la termen §i 
in forma stabilita a obiectivelor 1,2^,4,5, precizate anterior, la punctul 5 - Durata 
contractului. 

- 3.000 lei, la care se adauga 570 lei TVA pentru realizarea la termen a 
obiectivului 6 precizat la punctul 5 - Durata contractului, §i anume pentru asigurarea 
asistentei tehnice, supravegherii si verificarii lucrarilor, pe timpul executarii 
proiectului, 
(2) Plata pentru asigurarea asistentei tehnice, supravegherii si verificarii lucrarilor, 
pe timpul executarii proiectului, se va face in maxim 30 de zile de la data semnarii 
procesului verbal de receptie a lucrarilor investitiei „Reabilitare si intretinere Casa 
Memoriala „D, P. Perpessicius*'str.Cetatii, nr.70, Braiia **. 

7.2. Plata serviciilor efectiv fumizate se va face dupa predarea §i receptia exemplarelor 
tiparite/legate/finisate/ambalate la sediul achizitorului, in baza facturii emise de furnizor §i a 
procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa intocmit de achizitor, in termen de eel mult 
30 de zile calendaristice de la data incheierii §i semnarii fara obiecfiuni a procesului-verbal de 
receptie cantitativa §i calitativa. ( 
7.3. Plata serviciilor de asistenta tehnica, supraveghere §i verificare a lucrarilor specific^ 
executarii proiectului, se va face in maxim 30 de zile de la data semnarii procesului verbal d 
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recep|ie a lucrarilor investitiei „Reabilitare si intretinere Casa Memoriala „D. P 
Perpessicius' 'str. Cetatii, nr. 70, Braiia '' 

La cererea furnizorului se pot face plati partiale ale serviciilor de asisten|a tehnica, 
supraveghere §i verificare a lucrarilor, plaji care vor trebui sa indeplineasca cumulativ 
urmatoarele conditii 

- valoarea insumata totala a platilor efectuate la cerere, sa fie sub 50% din valoarea 
totala a serviciilor de furnizat pe intreaga perioada de realizare a investitiei, 

- valoarea lucrarilor investifiei „i?e£?6///tore si intretinere Casa Memoriala „D. P 
Perpessicius' 'str. Cetatii, nr. 70, Braiia '', asistate tehnic, supravegheate, verificate 
§i pentru care s-au intocmit pricese-verbale de receptie ^i conformitate, safie de 
minim 50% din valoarea totala a lucrarilor de realizat pentru finalizarea investitiei. 

7A. Termenul prevazut la art. 5.2 va fi decalat in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile 
prevazute la pet. 4 din Ordinul nr. 1792/2002 sau in cazul in care apar dispozitii legale care 
modifica perioada de plata pentru institutiile publice. 
7.5. Plata se considera efectuata la data confirmarii debitarii contului achizitorului de catre 
trezorerie, efectuarea pla^ii fiind condijionata de avizarea finala a proiectului de catre UP 
Constanta. 
7.6. Factura va contine, in mod obligatoriu, elementele precizate in ultimele modificari ale 
legislatiei fiscale. 
7 7 Plata se va face prin ordin de plata emis de catre achizitor, in termen de 30 zile calculate 
conform art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in 
executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre 
profesioni^fi si intre ace§fia §i autoritati contractante. 

8. Executarea contractului 
Executarea contractului incepe dupa constituirea garan|iei de buna executie si primirea 
ordinului de incepere emis de achizitor. 

9. Documentele contractului 
Documentele contractului sunt: 

Anexa 1 - Invitatia de participare $i caietul de sarcini 
Anexa 2 - Oferta Furnizorului 

10. Obligatiile principale ale furnizorului. 
10.1. Furnizorul se obliga sa efectueze serviciile de intocmire pentru proiectul 

tehnic de executie, documentatia de executie, caietul de sarcini pentru lucrarile ce 
urmeaza a se executa, Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de 
construire(DTAC) si sa obtina autorizatia de desfiintare/ construire pentru 
obiectivul de investitii ,Meabilitare si intretinere Casa Memoriala „D. P. 
Perpessicius "str.Cetatii, nr. 70, Braiia ' \l se obliga de asemenea sa obtina 
avizele necesare, certificatul de urbanism si autorizatia de desfiintare/ construire,( 
precum $i sa asigure asistenta tehnica, supravegherea si verificarea lucrarilor, pe 
timpul executarii proiectului. Serviciile vor fi fumizate conform cerintelor din caietul 
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de sarcini (Anexa 1) si speciHca^iilor din oferta furnizorului (Anexa 2), in termenele 
stabilite in invitatia de participare (Anexa 1). 

10.2. Furnizorul se obliga sa presteze serviciile la standardele §i/sau perfornian|ele prezentate 
in oferta, anexa la contract §i conform cerintelor achizitorului. 
10.3. Furnizorul se obliga sa supravegheze realizarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalatiile, echipamentele §i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitiva, cerute de/§i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
10.4. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu 
Anexa2 la prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor 
§i metodelor de prestare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 

11. Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre fumizor in termen de 30 de zile, de la data 
primirii de catre Achizitor a facturii, in contul bancar notificat de catre Furnizor, in condijiile 
pezentate, dupa semnarea procesului verbal de receptie. 
10.2. Achizitoml se obliga sa receptioneze serviciile fumizate in termenul convenit prin caietul 
de sarcini §i asumat de fumizor prin oferta financiara.. 
10.3. Achizitoml va pune la dispozifia furnizomlui orice facilita^i §i/sau informatii pe care 
acesta le-a cerut §i pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului. 

12. Sanc^iuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
11.1 - In cazul in care furnizorul nu-§i indepline§te obligafiile asumate in termenele convenite, 
achizitorul i§i rezerva dreptul de a percepe penalitati in cuantum de 0,1% pe zi intarziere din 
valoarea intregului contract pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
11.2 - In cazul in care achizitoml nu onoreaza facturile in termenul prevazut in prezentul 
contract, furnizorul i§i rezerva dreptul de a percepe penalitati in cuantum de 0,1 % din valoarea 
sumei neachitate, pentm fiecare zi de intarziere, pana la incasarea efectiva a sumei. 

12. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
12.1 - Furnizoml are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupa semnarea contractului, cu 
conditia constituirii garantiei de bina executie §i primirea ordinului de lucm. 
12.2 In cazul aparitiei oricaror motive de intarziere, ce nu se datoreaza fumizomlui, sau a 
altor circumstante neobi§nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului 
de catre fumizor, indrepta^esc hrmizoml de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci parfile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare §i vor semna un act adifional. 
12.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenelor stabilite, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitafi 
furnizorului. 
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PARTEA 3: Clauze specifice 

13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1 Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 
5% din valoarea fara T V A a contractului, respectiv in valoare de 46.000 x 5/100 = 2. 3001ei, 
in 5 zile de la semnarea contractului, sau, la cererea contractantului, prin retinere din facturile 
parfiale ulterioare furnizarii serviciilor contractate. 
13.2. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-o scrisoare de 
garanfie bancara. 
13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 
prejudiciului creat, daca Furnizorul nu i§i executa, executa cu intarziere sau executa 
necorespunzator obliga|iile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica Furnizorul, precizand 
totodata obliga|iile care nu au fost respectate. 
13.4. Executarea garantiei de buna executie nu afecteaza drepturile partilor cu privire la 
eventualele penalitati sau despagubiri la care ar avea dreptul. 
13.5. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in conformitate cu HG 
395/2016, art. 42, (3), b.) in termen de maxim 14 zile de la data semnariii procesului verrbal 
de receptie a lucrarilor proiectate. 
13.6. Garanjia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. 

14. Forfa majora 
14.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
14.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara 
a prejudicia drepturile ce l i se cuveneau parjilor pana la aparitia acesteia. 
14.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat §i in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care i i stau la dispozifie in 
vederea limitarii consecintelor. 
14.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte par^i 
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
14.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 

^ luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parfi incetarea de drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parfi sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

15. Solujionarea litigiilor 
15.1 .Achizitorul si Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura 
cu indeplinirea contractului. 
15.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul §i furnizorul nu reu§esc 
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania. 
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IS.Comunicari 
a. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 

trebuie sa fie transmisa in scris. 
b. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in 

momentul primirii. 
c. Comunicarile intre parti se pot face ?i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-

mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

19. Cesiunea 
19.1 - Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obliga|iile sale asumate prin 
prezentul contract. 

20. Legea aplicabila contractului. 
ContractuI va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Partile au inteles sa incheie prezentul contract in 2 (doua) exemplare. 
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