
Preambul

In temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice qi HG nr. 39512016 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publici./acordului cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificlrile qi

completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul confact de servicii intre

Institutul Na(ional pentru Studierea Holocaustului din Rominia Elie Wiesel, cu sediul BucureEti,
bd. Dacia nr. 89, sector 2, telefon/fax +40-21-318 09 39, cod fiscal nr. 18098352, cont bancar
RO97TREZ70520G365000XXXX deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentat 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. Mu$ete$ti, nr. 2, etaj 2, sector 1,

inregistratl la Oficiul registrului Come4ului de pe lang[ Tribunalul Bucureqti s.u;b rr. J401644112020 ,

CUl42636829, reprezentat5 prin director Adriana Filache, in calitate de Prestator, pe de altd parte.

2. Definilii

2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - reprezintl prezentul contract gi toate Anexele sale.
b. Achizitor Si Prestatot - pdrtile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contracti
c. pretal contractului - prelul plItibil Prestatorului de cltre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integralf, gi corespunzAtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d.servicii - activiti{i a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maginile. utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa./anexele la prezentul contract qi pe care Prestatorul are obligatia de a le fumiza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. forla majord - un eveniment mai presus de controlul par[ilor, care nu se datoreazd greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevSzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibili
executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativi. Nu este considerat fo4f, majorl un
eveniment asemenea celor de mai sus care, IirI a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaliilor uneia din pd(i;
g. zi - zi calendaristicd; an - 365 d,e zile.

3. Intetpretarc

3.1 in prezentul conffact, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintA zile calendaristice daci nu se

specificl in mod diferit.
ClauTe obligatorii

4.1. Prestatorul se obligi sA presteze Servicii de consultan!5 qi asisten(I in vederea desfrqurlrii,
negocierii Ei a incheierii procedurii/contractului in urma Concursului de Solu(ii privind
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4. Obiectul principal al contractului



amenajarea expozi(iei permanente li a spaliilor conexe ale Muzeului Nafional de Istorie a
Evreilor gi al Holocaustului din RomAnia situate in Calea Victoriei, nr. 218, sector 1, in perioada
convenitd qi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se oblig[ sd pllteasc[ prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate

5. Pre(ul contractului

5.1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil Prestatorului de catre Achizitor este de
47.500 lei, {ird TVA. La aceastd sumi nu se adaugd TVA, societatea nefiind pldtitoare de TVA. Suma
se va achita conform dispoziliilor articolului 9 din prezentul Contract.

6. Durata contractului

6.1 . Durata prezentului contract este pAnd ta 30 decembrie incepdnd de la data semndrii qi inregistririi
contractului de citre ambele parli.
6.2. Prezentul contract inceteazd sd produci efecte 1a data indeplinirii tuturor obligaliilor de cdtre
ambele pa4i.

8. Obligaliile principale ale Prestatorului
8.1. Prestatorul se obligl sd presteze serviciile la standardele gi performanlele unui profesionist.
8.2. Prestatorul va asigura personal de specialitate pentru toate activitAfile care fac obiectul
contractului.
8.3. Prestatorul se obligd s[ presteze urmdtoarele servicii:

Faza | - lansarea concursului: desemnarea de specialiqti/arhitecli pentru Comisia tehnicA, asistenle la
rdspunsuri privind solicitdrile de clarificdri pentru documentalia de concurs, asistenld rispunsuri la
solicit[rile de clarificdri privind vizita la sit Si asistenld verificare garanlii de participare.

Faza ll - jurizare: asigurare secretariat juriu, asistenld qi verificare mod completare
borderouri notare de cAtre juriu, asistenld gi intocmire proces-verbal jurizare.

Faza IV - asistenle incheiere contract/procedurd.

8.4 Prestatorul se obligi sd despagubeascd Achizitorul impotriva oriceror:
i) reclamatii qi acliuni in justilie, ce rezulti din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de documente'le folosite pentru
prestarea serviciilor. qi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceplia situaliei in
care o astfel de incalcare rezult[ din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre

Achizitor.
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7. Executareacontractului
7. I . Executarea contractului incepe la data semndrii Ei inregistrarii lui de cdtre ambele p[r!i.

Falza III - evaluare post-jurizare: asistenld evaluare DUAE, verificare Formulare,
verificare indeplinire criterii participare, asistenlA solicitare clarificiri cu privire la DUAE Ei verificare
rdspunsuri ofertanli, asistenle intocmire proces-verbal evaluare qi asistenli contestalii.



8.5 Prestatorul este obligat sa organizeze activitatea pe linie de securitate qi sinitate in muncd,
conform Legii nr. 31912006 privind securitatea si sAnatatea in munca ii revine in totalitate
Prestatorului.

Achizitorul nu iqi asumd nicio rdspundere cu privire la organizarea activitalii pe linie de
securitate $i s5nAtate in muncd in raport cu angajalii Prestatorului.

Prestatorul are obligalia de a aduce la cunoqtinta Achizitorului orice situalie cunoscutA pe care
o considerd de naturi sd pund in pericol securitatea gi sEnltatea angaja{ilor s[i. Achizitorul se obliga sA

coopereze cu Prestatorul in vederea remedierii sirualiilor generate de riscuri sesizate de Prestator.
Comunicarea, cercetarea qi inregistrarea unor eventuale accidente de muncd ii revine in totalitate
Prestatorului.

9. Obligaliile principale ale Achizitorului

9.1 Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate in termenul convenit.
9.2 Achizitorul se obligd sI pldteascd prelul serviciilor cetre Prestator in termen de 30 de zlle de la
data cind serviciile ce fac obiectul plAlii sunt receplionate ;i atestate de Achizitor (factura fiind emisi
anterior acestei date) sau 30 de zile de la data emiterii facturii dach aceasta este emisd ulterior recepliei
serviciilor in valoare de 47,500 lei in mai multe tranqe pentru fiecare fazAin parte, dupi cum urmeaz6:

Faza I - 12.000, Faza II - 20.000,Fa2a111- 10.000, Faza IV - 5.500

10. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor

10.1. in cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reu$e$te sd igi indeplineascd obligaliile
asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobAnda legald
penalizatoare prevdzuti la art. 3 alin. (2^l) din Ordonanla Guvemului nr. 131201I privind dobanda
legall remuneratorie gi penalizatoare pentru obligalii b[neqti, precum 9i pentru reglementarea unor
misuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobatd prin Legea nr. 4312012, cu completdrile
ulterioare. Dobinda legald penalizatoare se aplicd pentru fiecare zi de int6rziere, pdni la indeplinirea
efectivS.a obligaliilor.
10.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu i;i onoreazd facturile in termenul stabilit,
Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobdnzii legale penalizatoare aplicate la valoarea pldiii
neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea r. 7212013 privind m6surile pentru combaterea
int6rzierii in executarea obligaliilor de platii a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre
profesionigti gi intre acegtia $i autoritali contractante. Dobanda legall penalizatoare se aplicd pentru
fiecare zi de intdrziere, pdnn la indeplinirea efectivd a obligaliilor.
10.3. Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
Prestatorului, ftrd nicio compensalie, dacd acesta din urml intr6 in insolvenld, cu condilia ca aceasta

anulare si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la ac{iune sau despdgubire pentru Prestator. in acest

caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
indeptinita pina la data denunjirii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

lL Alte responsabilitdli ale Prestatorului
l1.l - (1) Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevAzute in contract cu profesionalismul gi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa.
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(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane, materialele,
echipamentele gi orice alte asemenea, cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea
asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

12. Alte responsabilitdli ale Achizitorului
12.1 Achizitorul se obligi sd puni la dispozilia Prestatorului orice facilitdli gi/sau informalii pe care
acesta le-a cerut in propunere gi pe care le considerd necesare pentru indeplinirea contractului.
12.2 Pe parcursul intregii perioade de derulare a contractului, Prestatorul va menline un contact
strAns si periodic cu Achizitorul.

13. Receplie gi veriJicdri
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 citre Achizitor prin reprezentanlii s[i imputemicili, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorut are obligalia de a notifica in scris
Prestatorului, identitatea penoanelor imputemicite pentru acest scop.
13.3 Receplia serviciilor se va face prin consemnarea intr-un proces verbal de receptie semnat de
cAtre reprezentantul Prestatorului qi reprezentan{ii Achizitorului, pentru etapele prevdzute la art 10.

14. incepere, finalixare, tntdrzieri, sistare
l4.l -(1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor dupa semnarea contractului.
14.2 in cazul in care:
i) orice motive de intArziere, ce nu se datoreaze Prestatorului, sau
iD alte circumstantre neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incdlcarea contractului
de cdtre Prestator,
indrept6lesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oriclrei faze a
acestora, atunci p64ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adilional.
14.3 DacE pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respectA termenul de prestare, acesta
are obligalia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate in termenul de prestare se face cu acordul pd4ilor, prin act adilional.
14.4 in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prilungire a termenului de executie,
orice intArziere in indeplinirea contractului di dreptul Achizitorului de a solicita penalitdgi
Prestatorului .

15. Pldli $i penalitdli de tntdrziere
15.1 Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de servicii pe perioada de derulare a acestuia,
conform caietului de sarcini gi documentelor contractului a$a cum sunt prevdzute la subpct. 8.1 din
prezentul contract.
15.2 Cu exceplia prevederilor clauzei prevazute la pct. 20, o intArziere in indeplinirea contractului dA
dreptul Achizitorului de a solicita dobdnda legald penalizatoare prevdzutd la art. 3 alin. (2^l) din
OrdonanJa Guvemului nr. 1312011 privind dob6nda legald remuneratorie qi penalizatoare pentru
obligatii bineqti, precum qi pentru reglementarea unor mdsuri financiar-fiscale in domeniul bancar,
aprobatd prin Legea nr. 4312012, cu completdrile ulterioare.
15.3 Cu exceplia prevederilor cap. 20 (fo45 majord) 9i 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 dobAnzii legale penalizatoare aplicate la
valoarea pldlii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr.7212013 privind mdsurile pentru
combaterea intArzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contracte
incheiate intre profesioniqti gi intre acegtia qi autorit5li confactante.
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15.4 Pen1ru intdrzieri fali de data menlionata de Prestator ca fiind termenul de liware a expertizelor,
Achizitorul va percepe penaliziri pentru fiecare zi de intdrziere, aplicate valorii cantitatii de servicii
intirziate.

16. incetarea si denunlarea unilalerald a contractului:
I 6.1 Prezentul contract inceteazd in urmdtoarele situafii :

a) prin ajungere la termenul prevazut in art. 6t
b) prin executarea de c5tre ambele pdrli a tuturor obligaliilor ce le revin conform prezentului contract
qi legislaliei aplicabile;
c) prin acordul p5rfilor consemnat in scris;
d) prin reziliere/rezolutiune, in cazul in care una din pa4i nu iqi executd sau executa necorespunzAbr
obligaliile contractuale.
16.2 In situalia rezilierii/rezoluliunii totale/pa4iale din cauza neexecutArii/executiirii pa4iale de citre
Prestator a obligaliilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu
valoarea obligaliilor contractuale neexecutale.
16.3. In situalia in care executarea pa(iala a obligaliilor contractuale face imposibila realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receplionata o parte din contract confom
dispozitiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu intreaga
valoare a obligaliilor contractuale stabilite prin contract .

16.4. Nerespectarea in mod repetat de gatre o parte a obligaJiilor contractuale va fi dovediti cu
notificarile scrise gi transmise de cetre cealalti parte, notificeri care vor face referire la neindeplinirea
respectivi precum qi [a durata ei. Prin notificiri se vor solicita justificdri privind neindeplinirea
obligatiilor, pe care cealaltd parte este obligati sd le fumizeze in termen de maxim 5 zile de la data
primirii notificdrii.
16.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obtigaliilor deja scadente intre
pdrtile contractante.
16.6. Pa4ile sunt de drept in intirziere prin simplul fapt al nerespectirii clauzelor prezentului
contract.
16.7 Achizitorul iqi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul de prestdri servicii, in cel mult
15 zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevAzute la data incheierii contractului, sub
condilia notificdrii Prestatorului cu cel pulin 3 zile inainte de momentul rezilierii.
16.8 FErh a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului
autoritdlii contractante de a solicita constatarea nulitalii absolute acestuia in conformitate cu
dispoziliile dreptului comun. autoritatea contractantii are dreptul de a denunJa unilateral contractul in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situalii:
a) contractantul se afld, 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 privind achiziliile
publice ;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit - Prestatorului avAnd in vedere o incdlcare gravd a
obligaliilor care rezultl. din legislalia europeana relevanti gi care a fost constatati printr-o decizie a
Cu4ii de Justilie a Uniunii Europene;
c) in cazul modificdrii contractului in alte condilii decdt cele prevezute de prevederile legale in
vigoare.

17. Ajustareaprelului contractului
17.1 - Pretul contractului datorat de Achizitor Prestatorului este dat de contravaloarea serviciilor
prestate $i receplionate de acesta.
17 .2 - Prelul contractului nu se actualizeaze pe toaE durata desfiguririi contractului.
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18. Amendamente
18.1 - P64ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prev2ute la data incheierii
contractului.

19. Reziliereacontractului
19.1. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cetre una din pa4i dd dreptul
p64ii lezate de a declara unilateral rezilierea contractului de servicii gi de a pretinde plata de daune-
interese.
19.2. Achizitorul igi rezervi dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii, fird punere in
intirziere, in cel mult 30 de zile de la aparilia unor circumstanle care nu au putut fi prevdzute la data
incheierii conhactului, respectiv ar fi contrarl interesului public.
19.3 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 rezervh dreptul de a rezllia unilateral prezentul contract, printr-o notificare
prealabill transmisl Prestatorului, frrI intervenfia instanlei de judecatl, IErd punere in intdrziere qi fird
nicio compensalie, in urmdtoarele situalii:
a) Prestatorul incalcd de doui ori obligaliile asumate prin contractt
b) Prestatorul incalcd prevederile a*.23 din prezentul contract;
c) Prestatorul incalcd art. 2l .1 Si 2l .2 din prezentul contract;
d) Dacd Prestatorului ii sunt retrase sau nu obline autorizatiile, avizele sau orice alte documente
necesare execut6rii obligatiilor contractuale.
f) Impotriva Prestatorului s-a declanqat procedura dizolvarii sau falimentului.
19.5. Achizitorul are dreptul sd rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisa cu l5 zile
inainte de data la care rezilirea unilaterald va produce efecte, iar Prestatorul se obligi sd plateasci cu
titlu de penalitate Achizitorului o sumd egald cu l0 % din valoarea contractului precum qi penalitatile
datorate in baza prezentului contract, in urmitoarele cazuri:
a) Prestatorul nu asigurh funcfionalitatea serviciului pentru o perioadl mai mult de 5 zile consecutive.;
b) Prestatorul nu presteazA servicii de calitate gi in conformitate cu caietul de sarcini gi cu prescripliile
qi 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 prevAzute la clauza 21.2 rezilierea contractului poate fi solicitatd de

creditor numai dupd punerea in intdrziere a debitorului obliga{iei neexecutate.

20. Forla majord
20.1 Fo4a majorl este constatatd de o autoritate competenta.
20.2 Fo4a majord exonereazz pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada in care aceasla ac(ioneaza.
20.3 indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar farl a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pA(ilor pana la aparilia acesteia.

20.4 Partea contractanti care invocl fo(a majord are obligatia de a notifica celeilalte pi4i, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limiterii
consecinlelor.
20.5 Dacd fo4a majori aclioneaze sau se estimeazd cI va acJiona o perioada mai mare de I lun5,

fiecare parte va avea dreptul sh notifice celeilalte p64i incetarea de plin drept a prezentului contract,

frrd ca vreuna din pi(i si poatd pretinde celeilalte daune-interese.
20.6 Nu va reprezenta o inchlcare a obligaliilor din contractul de prestare servicii de cdtre oricare din
pd4i situalia in care executarea obligatiilor este impiedicati de imprejurlri de foriS majord c.ue apar

dupd data semndrii contractului de prestare servicii de cdtre p5(i.
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20."1 Prestatorul nu va rdspunde pentru daune-interese/majorlri de int6rziere dacd, 9i in misura in
care, intirzierea in executare sau altd neindeplinire a obligaliilor din prezentul contract de prestiri
servicii este rezultatul unui eveniment de fo4d majorS. in mod similar, Achizitorul nu va datora
majorari de intdrziere pentru pldlile cu intArziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de c6tre
Prestator pentru neexecutare, daci" gi in m6sura in care, intirzierea Achizitorului sau altii neindeplinire
a obligaliilor sale este rezultatul lo4ei majore.
20.8 Cati fortuit nu este exonerator de rdspundere contractuale.

21. Solulionarealitigiilor
21.1 Achizitorul gi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputl care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirea contractului.
21.2 DacI, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, Achizitorul qi Prestatorul nu
reu$esc se rezolve in mod amiabil o divergen!5 contractuali. fiecare poate solicita ca disputa si se

solulioneze de catre instanlele judecltoregti competente.

),
22.1.

Limba care guverneazd contrdctul
Limba care guvemeaza contractul este limba romAni

23. Comunicdri
23.1. (1) Orice comunicare intre pd4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmis6 in scris.

(2) Orice document scris trebuie imegistrat atat in momentul transmiterii c6t 9i in momentul
primirii.
23.2. Comunicdrile intre pd4i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

24. Legea aplicabild contractului
24.1 . Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pdr[ile au inteles si incheie a2i,27.09.2020, prezentul contract in 2 (doue) exemplare, cale unul pentru

fiecare parte.
p

lnstitutul Nalional pentru SBdier"-a. .
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