Contract de servicii
data 04.08.2020

nr,37
Preambul

in temeiul Legii nr. 9g12016 privind achiziliile publice gi HG nr.

39512016 privind aprobarea

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publicS,/acordului cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile qi
completirile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de servicii intre

Institutul Nalional pentru Studierea Holocaustului din Rominia Elie Wiesel, cu sediul Bucureqti,
bd. Dacia nr. 89, sector 2, teleforVfax +40-21-318 09 39, cod fiscal nr. 18098352, cont bancar
RO97TREZ70520G365000XXXX deschis 1a Trezoreria Sector 2, reprezentat, reprezentatl legal
prin director general dl. Alexandru Florian in calitate de Achizitor, pe de o parte
qi

S.C. SDK Solutions SRL, adresa sediu profesional in Bucureqti, Str. Muqetegti, nr.2, etaj 2, sector l,
inregistratd la Oficiul registrului Comerlului de pe l6ngd Tribunalul Bucureqti sub nr. J40/644112020
CUI42636829, reprezentath prin director Adriana Filache, in calitate de Prestator, pe de altd parte.

2-

,
,

DeJinilii

-

2.1
In prezentul contract urm[torii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - reprezintA prezentul contract gi toate Anexele sale.
b. Achizitor Si Prestator - pArtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. plelul contraclului - prelul pldtibil Prestatorului de cdtre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald qi corespunzetoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d,. servicii - activitIli a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb qi orice alte bunuri cuprinse in
anexa./anexele la prezentul contract gi pe care Prestatorul are obliga{ia de a le fumiza aferent serviciilor
prestate conforTn contractul ui :
f. fo(a majord - un eveniment mai presus de controlul pa{ilor, care nu se datoreazi gregelii sau vinei
acestora, care nu putea
prevazut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriciii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi ci enunciativ5. Nu este considerat fo4.5 majorl un
eveniment asemenea celor de mai sus care, IEr[ a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaliilor uneia din p54i;
j. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

fi

3.

Interprctare

3.1 in prezentul

contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintl zile calendaristice daci nu se
specifici in mod diferit.
Clauze obligatorii

4.
4.1.

Obiectul principal al contractului
Prestatorul se obligd sA presteze Servicii de consultan{i qi asistenfi

in vederea pregltirii

documentelor pentru etapa de lansare a Concursului de Solu(ii privind amenajarea expozi(iei
1

permanente fi a spatiilor conexe ale Muzeului National de Istorie a Evreilor qi al Holocaustului
din RomAnia situate in Calea Victoriei, nr, 218, sector I, in perioada convenitd qi in conformitate cu
obligaliile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligi sA plAteascA prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5.

Prelul contractului

5.1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pletibil Prestatorului de catre Achizitor este de
30.000 lei TVA inclus care se va achita conform dispozitiile articolului 9 din prezentul Contract.

6.

Dutatd contractului

6.1. - Durata prezentului contract este pAnd la 30 septembrie incepind de la data semnarii gi
inregistr[rii contractului de c6tre ambele parli.
6.2. Prezentul contract inceteazd sd produci efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor de cdtre
ambele parfi.

7.
7 .1

Executareacontractului
Executarea contractului incepe la data semndrii qi inregistrarii lui de cdtre ambele pd4i.

8.
8.1-

Obligaliile principale ale Prestatorului
Prestatorul se obligd se presteze serviciile la standardele qi performanlele unui profesionist.
8.2 Prestatorul va asigura personal de specialitate pentru toate activit5lile care fac obiectul
contractului.
8.3. Prestatorul se obligd sd presteze urmAtoarele servicii, dupd cum urmeazd:
redactarea Regulamentului de concurs, a Formularelor, intocmire
proiectare
Contract servicii
Ei asistenld tehnicd, asistenla intocmire calendar desftqurare concurs,
asistenfi la intocmirea comisiilor de concurs.
8.4 Prestatorul se obligd sd despagubeascd Achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamalii gi actiuni in justilie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectualE (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), iegate de documentele folosite pentru
prestarea serviciilor. qi
ii) daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excep{ia situaliei in
care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre
Achizitor.
8.5 -Prestatorul este obligat sa organizeze activitatea pe linie de securitate gi sdnitate in muncd,
conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sdnltatea in munca ii revine in totalitate

- revizuirea Caietului de sarcini,

Prestatorului

.

Achizitorul nu iqi asumd nici o rdspundere cu privire la organizarea activitalii pe linie de
securitate $i sAndtate in munc[ in raport cu angajalii Prestatoruiui.
Prestatorul are obligalia de a aduce la cunoqtinta Achizitorului orice situalie cunoscutd pe care
o consider6 de natur6 si pund in pericol securitatea qi sdnbtatea angajaiilor sdi. Achizitorul se obligd sd
coopereze cu Prestatorul in vederea remedierii situaliilor generate de riscuri sesizate de Prestator.
Comunicarea, cercetarea gi inregistrarea unor eventuale accidente de muncd ii revine in totalitate
Prestatorului.

2

9,

Obligaliile principale ale Achizitorului

9.1
9.2

Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate in termenul convenit.
Achizitorul se obligd sd plsteasc5 prelul serviciilor cdtre Prestator in termen de 30 de zile de la
data c6nd serviciile ce fac obiectul pl51ii sunt receplionate $i atestate de Achizitor (factura fiind emish
anterior acestei date) sau 30 de zile de [a data emiterii facturii dace aceasta este emisd ulterior recepliei
serviciilor in valoare de 30.000 lei.

10.

Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligoliilor
In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reu;e$te si igi indeplineasca obligaliile
asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobanda legald
penalizatoare previzutl la art. 3 alin. (2"1) din Ordonanla Guvemului nr. l3l20ll privind dobdnda
legalf, remuneratorie gi penalizatoare pentru obligalii bdnegti. precum gi pentru regiementarea unor
mlsuri financiar-fiscale in domeniul bancar. aprobat[ prin Legea nr. 43/2012, cu completdrile
ulterioare. DobAnda legal5 penalizatoare se aplicd pentru fiecare zi de intrirziere, pdnd la indJplinirea
efectivl.a obligaliilor.
10.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva. Achizitorul nu igi onoreazi lacturile in termenul stabilit,
Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobinzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plilii
neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72l2Ol3 privind mdsurile pentru combaterea
intrirzierii in executarea obtigaliilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre
profesioniqti Si intre acestia ii autoritdli contractante. Dobinda legali penalizatoare se aplicd pentru
fiecare zi de intrirziere, pAnd la indeplinirea efectivl a obligaliilor.
10.3. Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisd adresatl
Prestatorului, IErd nicio compensalie, daca acesta din urmd intri in insolvenld. cu condilia ca aceasta
anulare sI nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la ac(iune sau desplgubire pentru presiator. in acest
caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzEtoare pentru partea din contract
indeptiniti pAnd la data denunlirii unilaterale a contractului.

10'1.

Clauze specifice

11.

Alte responsabititifi ale Prestatorului
I1.1 - (1) Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat 9i in conformitate cu propunerea sa.
(2) Prestatorul se obligl sd supravegheze prestarea serviciilor, sI asigure resursele umane, materialele,
echipamentele gi orice alte asemenea, cerute de qi pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurdrii acestora este prev.vutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

12.

Alte responsabiliti(i ale Achizitorului
12.1 Achizitorul se obligl sd punl la dispozilia Prestatorului orice lacilitdti qi/sau inlormaJii pe care
acesta le-a cerut in propunere gi pe care le considerd necesare pentru indeplinirea contractului.
122 Pe parcursul intregii perioade de derulare a contractului, Prestatorul va menline un contact
strans si periodic cu Achizitorul.

13.

Recep{ie gi verificlri
13.1- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a

stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd.

13.2 Verificdrile vor

fi

efectuate de cdtre Achizitor prin reprezentanJii sdi imputemicili, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaJia de a noiitica in scris
Prestatorului, identitatea persoanelor imputemicite pentru acest scop.
3

13.3 - Receplia serviciilor se va face prin consemnarea intr-un proces verbal de receptie semnat de
citre reprezentantul Prestatorului qi reprezentanlii Achizitorului, pentru etapele prevazute la art 10.

14.

incepere, finalizare,

int

rzieri, sistare

14.1 -(1) Prestatorul are obligalia
14.2 in cazul in care:

de a incepe prestarea serviciilor dupd sernnarea contractului.

i)
ii)

orice motive de intSrziere, ce nu se datoreazd Prestatorului. sau
alte circumstanle neobiqnuite susceptibile de a surveni, altfel dec6t prin incdlcarea contractului
de catre Prestator,
indreptdtesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oriclrei faze a
acestora, atunci pA(ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi vor semna un act adilional.
14.3 Dacd pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respecta Ermenul de prestare, acesta
are obligalia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare
in termenul de prestare se face cu acordul pe4ilor, prin act adilional.
-asumate
14.4 in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a iermenului de execulie,
orice intdrziere
indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita penalitd1i
Prestatorului.

in

15.

Si penalitdli de tutArziere
Prestatorul are obligalia de a indeplini contractul de serwicii pe perioada de derulare a acestuia,
conform caietului de sarcini gi documentelor contractului a;a cum sunt prevdzute la subpct. 8.1 din
prezentul contract.
15.2 Cu exceplia prevederilor clauzei previzute la pct. 20, o intdrziere in indeplinirea contractului dA
dreptul Achizitorului de a solicita dobAnda legal[ penalizatoare prevAzutd la art. 3 alin. (2^l) din
Ordonanla Guvemuiui nr. 1.312011 privind dobAnda legald remuneratorie gi penalizatoare pentru
obligatii bdneqti, precum Si pentru reglementarea unor misuri financiar-fiscale in domeniul bancar,
aprobatd prin Legea nr. 4312012, cu completdrile ulterioare.
15.3 Cu exceplia prevederilor cap. 20 (fo4d majord) gi in afara cazului in care Prestatorul este de
acord cu o prelungire, o intdrziere in indeplinirea contractului notificat de Prestator cu cel pulin 30 de
zile inainte dd dreptul Achizitorului de a solicita plata dobinzii legale penalizatoare aplicate la
valoarea pldlii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea rc. 7212013 privind mdsurile pentru
combaterea intdrzierii in executarea obligaliilor de platl a unor sume de bani rezultdnd din contracte
incheiate intre profesionigti qi intre aceqtia gi autoritAli contractante.
15.4 Pentru intArzieri fa15 de data menjionati de Prestator ca fiin{ termenul de livrare a expertizelor,
Achizitorul va percepe penalizdri pentru fiecare zi de intArziere, ailicate valorii cantiralii de servicii
int?irziate.

Pldli

15.1

16.

incetarea si denunlarea unilaterald a contractului:
Prezentul contract inceteazl in urmdtoarele situalii :
a) prin ajungere la termenul prevdzut in art. 6;
b) prin executarea de citre ambele pdrli a tuturor obligaliilor ce le revin conform prezentului contract
qi legislaliei aplicabile;
c) prin acordul pA4ilor consemnat in scris;
d) prin reziliere/rezoluliune, in cazul in care una din parli nu igi executd sau executa necorespunzdtor
obligaliile contractuale.
16.2 in situalia rezilierii/rezoluliunii totale/parliale din cauza neexecutdrii/executdrii pa(iale de cdtre
Prestator a obligaliilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu
valoarea obligaliilor contractuale neexecutate.
16.3. In situa{ia in care executarea pa(iala a obligaliilor contractuale face imposibila realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receplionata o parte din contmct conform

16.1

4

dispoziliilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu intreaga
valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin confact .
16.4. Nerespectarea in mod repetat de cetre o parte a obligaliilor contractuale va fi doveditl cu
notificdrile scrise 9i transmise de cetre cealalt6 parte. notificari care vor face referire la neindeplinirea
respectivd precum gi la durata ei. Prin notificlri se vor solicita justificlri privind neindeplinirea
obligaliilor, pe care cealaltS parte este obligati si le fumizeze in termen de maxim 5 zile de ta data
primirii notificirii.
16.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaliitor deja scadente intre

p64ile contractante.
16.6. Pir[ile sunt de drept in intdrziere prin simplul lapt al nerespectlrii clauzelor prezentului
contract.
16.7 Achizitorul igi rezervi dreptul de a denunla unilateral contractul de prestdri servicii, in cel mult
l5 zile de la aparilia unor circumstanje care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului, sub
condilia notificdrii Prestatorului cu cel pulin 3 zile inainte de momentul rezilierii.
16.8 Fdrd a aduce atingere dispoziliilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului
autoritzilii contractante de a solicita constatarea nulitalii absolute acestuia in conformitate cu
dispoziliile dreptului comun. autoritatea contractantd are dreptul de a denunla unilateral contractul in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urm[toarele situatii:
a) contractantul se afl5" la momentul atribuirii contractului. in una dintre situaliile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 p.irind
achiziliile publice ;
b) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit - Prestatorului avdnd in vedere o incllcare gravd a
obligaliilor care rezultE din legislalia europeana relevantl 9i care a fost constatat?i printr-o decizie a
Curlii de Justilie a Uniunii Europene;
c) in cazul modificdrii contractului in alte condilii dec6t cele prevdzute de prevederile legale in
vigoare.

17.

Ajustareapreluluicontractului
17.1 - Pretul contractului datorat de Achizitor Prestatorului este dat de contravaloarea serviciilor

prestate $i receptionate de acesta.
19.2

-

18.

Prelul contractului nu se actualizeazd pe toata durata deslhqurdrii contractului.

Amendomente

l8.l - Pa4ile contractante

au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstan
1e care lezeaz1
interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi prev5zute la data incheierii
contmctului.

19.

Reziliereacontractului
Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract de c[tre una din pn4i d6 dreptul
pdrfii lezate de a declara unilateral rezilierea contractului de servicii gi de a pretinde plata de daune-

19'1..

interese.

19.2. Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, Ihri punere in
intArziere, in cel mult 30 de zile de la aparilia unor circumstanJe care nu au putut fi previzute la data
incheierii contractului, respectiv ar fi contrard interesului public.
19.3 In cazul prevezut la clauza 22.2. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pdna la data denuntarii unilaterale a contractului.

19.4. Achizitorul igi rezervl dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract, printr-o notificare
prealabilS transmisi Prestatorului, fhrl intervenlia instanlei de judecatd, ldri punere in intdrziere
5i IEri
nicio compensafie, in urmitoarele situalii:
5

a) Prestatorul incalci de doud ori obligaliile asumate prin contract;
b) Prestatorul incalcd prevederile an. 23 din prezentul contract;
c) Prestatorul incalc5 art. 21.1 Ei 21.2 din prezentul contract;
d) Dacd Prestatorului ii sunt retrase sau nu obline autorizaliile, avizele sau orice alte documente
necesare executirii obligaliilor contractuale.
{) impotriva Prestatorului s-a declanqat procedura dizolvarii sau falimentului.
19.5. Achizitorul are dreptul si rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisd cu l5 zile
inainte de d,atala care rezilirea unilaterald va produce efecte, iar Prestatorul se obligd si
plateasci cu titlu de penalitate Achizitorului o suml egal6 cu 10 % din valoarea contractului precum Ei
penalitatile datorute inbaza prezentului contract, in urmitoarele cazuri:
a) Prestatorul nu asigurl funclionalitatea serviciului pentru o perioadi mai mult de 5 zile consecutive.;
b) Prestatorul nu presteazd servicii de calitate qi in conformitate cu caietul de sarcini qi cu prescripliile
gi standardele in vigoare gi/sau nu remediazd calitatea serviciilor prestate, in termen de maxim 5 zile,
deqi a fost notificat in acest sens de Achizitor;
19.6. Cu exceplia situaliilor prev6zute la clauza 21.2, 21.4 qi 21.5, rezilierea contractului poate fi
solicitati de creditor numai dupd punerea in intdrziere a debitorului obligaliei neexecutate. Notificarea
de punere in intdrziere se transmite in conformitat e cu clalza 25.

20.

20.1
20.2

Forla majord

Fo4a majore este constatata de o autoritate competent5.
Fo(a majord exonereaz5 pd4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toati perioada in care aceasta aclioneazd.
20.3 Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo4ei majore, dar fafi a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pdnd la aparilia acesteia.
20.4 Partea contractanti care invocd fo(a majord are obligatia de a notifica celeilalte p[4i, imediat
gi in mod complet, producerea acesteia qi s5 ia orice mlsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecinlelor.
20.5 Dacd for[a majord aclioneazd sau se estimeazd ci va actiona o perioada mai mare de I lun5,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pirfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
{Erd ca vreuna din p6(i sI poati pretinde celeilalte daune-interese.
20.6 Nu va reprezenta o incdlcare a obligaliilor din contractul de prestare servicii de cdtre oricare din
pirti situalia in care executarea obligaliilor este impiedicati de imprejurdri de fo([ majora care apar
dupi data semnirii contractului de prestare servicii de c6tre pd(i.
20.7 Prestatorul nu va rispunde pentru daune-interese/majordri de intArziere dacd, gi in mlsura in
care, intArzierea in executare sau altd neindeplinire a obligaJiilor din prezentul contract de prestlri
servicii este rezultatul unui eveniment de fo45 major5. in mod similar, Achizitorul nu va datora
majoriri de intArziere pentru plSlile cu intArziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de citre
Prestator pentru neexecutare, dacd, qi in mlsura in care, intdrzierea Achizitorului sau alti neindeplinire
a obligaiiilor sale este rezultatul fo(ei majore.
22.8 Cazul fortuit nu este exonerator de rdspundere confactuala.

21.

Solulionarealitigiihr
Achizitorul gi Prestatorul vor face toate eforturile pentu a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disput6 care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu

21.1

indeplinirea contractului.
21.2 Dac5, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, Achizitorul Ei Prestatorul nu
reuqesc sd rezolve in mod amiabil o divergenJd contractuale, fiecare poate solicita ca disputa si se
solutioneze de catre instanlele judecitoregti competente.
22.

22.1.

Limba care guverneazd contractul
- Limba care guvemeazd contractul este limba romdnd.
5

23.

Comunicdri
(1) Orice comunicare intre p[(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sI fie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat $i in momentul primirii.
23.2. - Comunicdrile intre pi(i se pot face gi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

23.1.

24.

Legea aplicabild contractului
fi interpretat conform legilor din RomAnia.

24.1 .- Contractul va

Pi4ile au inteles sd incheie azi, 04.08.2020, prezentul contract in 2 (doui) exemplare,

cAte unul pentru

fiecare parte.
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