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PROIECT DE  

CONTRACT 

PRESTĂRI DE SERVICII 

 

În temeiul dispozițiilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii Guvernului nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, a intervenit prezentul contract de prestări de servicii, 

 

1 Părțile contractului 

1.1. MUZEUL BRĂILEI ”CAROL I”, cu sediu Piața Traian, nr. 3, Brăila, telefon 

0339.401.002, fax. 0339401003 cod fiscal 5217575 cont trezorerie 

RO60TREZ24G670303200130X reprezentată prin Prof. univ. dr. Ionel CANDEA - funcția 

Manager și Ec. Mariana VERNESCU – CONTABIL ȘEF, în calitate de calitate de 

beneficiar, pe de o parte 

 

și  

1.2. Prestator: …………………………………….……..…………, persoană juridică română, cu 

sediul în ………………………………….., Str. ……………………………………………, 

nr. ………, Județ/Sector ………..…, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 

…………………………, conform Certificatului de înmatriculare Seria ………, Nr. 

…………, din ……………, Cod unic de înregistrare (CUI) ……………………, Cod de 

identificare fiscală (CIF) ……………………….., cont curent nr. 

………..………….………………………, deschis la ………………………………………, 

Tel. …………, Fax …………, E-mail ……………, reprezentată legal prin 

………………………..………………………, legitimat(ă) cu BI/CI Seria ……, Nr. 

……………, eliberat(ă) de ……………………………, la data ……………, CNP 

……………………………, și prin ………………………………, legitimat(ă) cu BI/CI 

Seria ……, Nr. ……………, eliberat(ă) de ……………………………, la data ……………, 

CNP ……………………………, în calitate de prestator, pe de altă parte, 

2.1. Scop. 

2.2. Scopul prezentului contract îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor 

guverna activitățile de prestări de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării. 

2.3. Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect prestarea de Servicii de supraveghere, 

curățenie și expoziții pentru Muzeul Brăilei ”Carol I”, servicii clasificate conform CPV: 

79714000-2  Servicii de supraveghere,  90910000-9 Servicii de curatenie, 92521100-0  

Servicii de expoziții în muzee,  în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare pe durata 

derulării contractului:  

2.4. Durata contractului 

2.5. Durata prezentului contract este de 12 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți. 

3. Prețul unitar al serviciilor și valoarea contractului 

3.1. Prețul serviciilor (tarifele unitare) este cel inclus de prestator în propunerea financiară, care 

este parte integranta la prezentul contract. 

3.2. Preturile unitare sunt exprimate in lei fără TVA. 

3.3. Valoarea totală a contractului este de __________________Lei fără TVA, valabilă la data 

ofertării. 

4. Ajustarea prețului 

Prețul contractului poate fi ajustat în condițiile art. 28, alin.(5) din HG nr. 395/2016 numai ( în cazul 

în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative 

care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror 
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efect se reflecta în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul 

contractului.” 

5. Cantitatea previzionată 

5.1. Cantitatea efectiva de servicii ce vor fi prestate pe durata contractului este de 12 luni pentru 

serviciile prevăzute în Caietul de Sarcini. 

5.2. Cantitățile maxime luate în calcul sunt cuprinse în propunerea financiara, anexa la prezentul 

contract ; 

5.3. Cantitățile maxime luate în calcul reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi 

solicitate pe durata întregului contract și nu cantități exacte care vor fi achiziționate, acestea 

din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, în funcție de 

necesitățile efective ale autorității contractante. 

5.4. Cantitățile de asigurat de către prestator trebuie să asigure necesarul pentru îndeplinirea 

serviciilor pentru care s-a angajat, chiar dacă în anumite momente sunt solicitate cantități 

mai mari.  

6. Obligațiil prestatorului 

6.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, ori de câte 

ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 

6.2. Prestatorul se obligă ca in baza contractuluii să presteze serviciile in conformitate cu 

obligațiile asumate prin propunerea tehnică. 

6.3. Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror: 

a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi, inclusiv drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele livrate, și  

b) daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente. 

6.4. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile caietului de sarcini 

și cu prevederile legale aplicabile acestora. 

6.5. Prestatorul se obliga, la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se 

introduc noi subcontractanți, sa prezinte contractele încheiate între ei și 

subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât 

activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în 

contractul de achiziție publică. 

7. Obligațiile beneficiarului 

7.1. Beneficiarul se obligă ca, în baza contractului încheiat, să achiziționeze Servicii de 

supraveghere, curățenie și expoziții pentru Muzeul Brăilei ”Carol I” 

7.2. Plățile aferente produselor ce fac obiectul prezentului contract vor fi efectuate in lei. 

7.3. Plata se va realiza in contul operatorului economic deschis la Activitatea de Trezorerie si 

Contabilitate Publica, in baza facturilor si a proceselor verbale de recepție finala semnate de 

ambele părți fără obiecțiuni, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 

privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea obligațiilor de plata a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate intre profesioniști si intre aceștia si 

autorități contractante. 

7.4. Beneficiarul se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului contract, o nouă procedură de 

atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului 

contract, cu excepția cazului în care prestatorul declară că nu mai are capacitatea de a 

răspunde solicitărilor. 
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8. Documentele contractului sunt: 

a) Caietul de sarcini - Anexa 1; 

b) Propunerea financiara- Anexa 2; 

c) Propunerea tehnica - Anexa 3; 

d) Acordul de asociere (după caz) – Anexa ___; 

9. Încetarea contractului 

9.1. (1)Prezentul contract încetează de drept prin ajungerea la termen sau prin epuizarea resursei 

financiare alocate pentru achiziția serviciilor de supraveghere, curățenie și expoziții. 

(2) Contractul poate înceta și în următoarele cazuri: 

a) prin acordul părților, 

b) în caz de forța majora, daca aceasta persista sau se estimează ca va acționa pentru o perioada 

mai mare de 15 zile de la data declanșării sale. 

9.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă 

dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat, cu o notificare prealabila de 5 zile a 

părții în culpa, precum si dreptul de a pretinde plata de daune interese. 

9.3. Beneficiarul își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresata prestatorului, fără nici o compensație, daca acesta din urma dă faliment, cu condiția 

ca aceasta denunțare să nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire 

pentru prestator. 

9.4. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral contractul, in perioada de valabilitate a 

acestuia, in una din următoarele situații: 

a) Prestatorul s-a aflat, la momentul semnării contractului, in una din situațiile care  ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art 164-167 din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, având in vedere o încălcare 

grava a obligațiilor care rezulta din legislația europeana relevanta si care a fost constatată 

printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

9.5. Prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinita pana la data rezilierii /denunțării unilaterale a contractului. 

10. Modificarea contractului 

10.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adițional, atunci când modificările nu sunt substanțiale, în 

condițiile prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 . 

10.2. Orice modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile 

și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr, 98/2016, se realizează prin organizarea unei 

noi proceduri de atribuire, în conformitate cu prevederile legale. 

11. Litigii 

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului contract de 

achiziții se vor soluționa pe cale amiabilă. 

În cazul în care litigiile apărute nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, fiecare dintre părți se poate 

adresa instanțelor judecătorești din Romania pentru soluționarea acestora. 

 

 



Servicii de supraveghere, curățenie și expoziții pentru Muzeul Brăilei ”Carol I” 

Pagină 4 din 5 

Piața Traian, nr. 3, Brăila 

12. Comunicări 

12.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract de achiziții 

publice, trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

12.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

Părțile au convenit să încheie azi ________________ prezentul contract de achiziții publice de 

sevicii, în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru beneficiar și un exemplar pentru prestator. 

 

  PRESTATOR 

MUZEUL BRĂILEI  

MANAGER 

Prof. univ. dr. Ionel CANDEA 

 

 

 

 

CONTABIL ȘEF 

Ec. Mariana VERNESCU 
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