
Contract de prestiri servicii
nr.22 din 27.02.2020
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in temeiul Legii 98/2016 privind achiziliile publice, s-a incheiat prezentul contract
de prestari servicii, intre:

l.PARTI CONTRACTANTE

^TNSTTTUTUL 
NATTONAL pENTRU STUDTEREA HOLOCAUSTULUT DtN

ROMANIA "ELIE WIESEL", cu sediul in Bucuregti, Bulevardul Dacia nr. 89, sector 2,
cod postal 020052, telefon/fax 021 318 09 39, cod fiscal 18098352, cont IBAN nr. RO31
TREZ 2702 20G3 6500 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentat prin Director
general ALEXANDRU FLORIAN, in calitate de achizitor, pe de o parte,

9r

SACO CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Bucuregti, str. Piala Amzei
nr. 10-22, sc. B, et. 2, ap. 12, sector 1, cod pogtal 010345 9i cu punctul de lucru in
Bucuregti, str. Buzegti nr. 61 , bl. 46, et. 1, ap.6, sector 1, cod pogtal 01 1013, telefon/fax
(+4) 021 313 53 33, e-mail office@sacoconstruct.ro, www.sacoconstruct.ro, nr. de
ordine in Registrul Come(ului J4019077130.03.1993, CUI RO3790273, cod IBAN RO69
TREZ 7015 069X XX01 1859, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat- prin director
TUDOR ANDRITOIU, in calitate de prestator, pe de alte parte.

2.DEFrNrTil

2.1 in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
> contract - reprezinti prezentul contract.
I achizitor 9i prestator - pirtile conhactante, a$a cum sunt acestea numite

in prezentul contract;'> prelul contractului - prelul plitibil prestatorului de citre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrali 9i corespunzdtoare a tuturor obligaliilor
asumate prin contract;

Y seruicii - activitili a ciror prestare fac obiect al contractului;
> forta majord - un eveniment mai presus de controlul pa(ilor, care nu se

datoreazd gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii
contractului 9i care face imposibild executarea 9i, respectiv, indepllnirea contractului;
sunt consideratea semenea evenimente: razboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aperute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat fo(i majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fdri a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pirli;

D zi- zicalendaristicd; 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 9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice
dacd nu se specifici in mod diferit.
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4. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1 Prestatorul se obligd si presteze serviciile de expertiza tehnici, cod CPV
71319000-7 - Servicii de expertizS, pentru imobilul situat in Bucuregti, Calea Victoriei nr.
218, sector 1 .

4.2 Tema expertizei tehnice care face obiectul prezentului contract are urmatorul
continut:

- evaluarea performantei seismice a clidirii existente;
- fundamentarea gi propunerea deciziei de interventie necesara pentru reducerea

riscului seismic ai pentru remedierea celorlalte categorii de deterioriri.
4.3 Lucrarea se elaboreazi in baza temei menlionati la punctul 4.2 al

prezentului contract.

s. PRETUL CONTRACTULUT

5.1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, plitibil prestatorului de citre
achizitor, este de 125.000,00 lei (o suti doudzeci 9i cinci mii lei), la care se adauga
TVA in sumd de 23.750,00 lei (optsprezece mii patru sute treizeci lei).

5.2 Pentru serviciile prestate, plStile datorate de achizitor prestatorului sunt cele
declarate la punctul 5.1 al prezentului contract. Nu este posibili ajustarea pretului
contractului.

6.1 PElile vor fi efectuate in lei, intr-o singuri trangi.
6.2 Achizitorul are obligatia de a efectua plata cAtre prestator in termen de

maximum 30 zile de la data emiterii facturii, intocmite in baza procesului verbal de
predare-primire semnat de achizitor.

6.3 Plata se va realiza prin ordin de plat6, pe baza facturii acceptate de achizitor,
in contul prestatorului. Data la care obligalia de plati se consideri efectuate este ziua
in care s-a emis ordinul de plati.

7. DURATA CONTRACTULUI

7.1 Prezentul contract este valabil de la data semnirii lui 9i pAnd la indeplinirea
obligatiilor contractuale ale fiecirei p6(i.

8. EXECUTAREA CONTRACTULUI

9. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

9. 1 Documentele contractului sunt:oferta prestatoru lui

1 0. oBLTGATilLE PRESTATORULUT

10.1 Prestatorul se obligd sd realizeze raportul de expertizi tehnici care face
obiectul prezentului contract, in conformitate cu tema menlionati la punctul 4.2 al
prezentului contract.

zto

6. MODALTTAI DE PLATA

8.'t Executarea contractului incepe la data semnirii acestuia.
8.2 Termenul de realizare a expertizei tehnice este de 100 zile de la data

semnirii prezentului contract.



1 1.1 Achizitorul se obligd sa furnizeze prestatorului toate datele gi informatiile
necesare pentru intocmirea expertizei tehnice.

1 1.2 Achizitorul se obligd sd verifice executarea lucrdrilor prevdzute in contract
pe parcursul desfdgurdrii acestuia, precum gi la predarea lor. Terminarea lucrdrilor se
consemneazi intr-un proces verbal de predare-primire, care va cuprinde gi un borderou
cu piesele scrise gi piesele desenate.

11 .3 Achizitorul se obligi si verifice conformitatea lucririlor cu prevederile din
contract gi teme gi sd ceard prestatorului, in termen de cinci zile de la predarea finalS,
modificarea eventualelor neconcordanle ap6rute, precum gi completarea eventualelor
lipsuri fald de temd.

1 1.4 Achizitorul se obligd si respecte cu strictete prevederile din raportul de
expertizd tehnici, orice modificare realiz6ndu-se numai cu acceptul prestatorului.

1 't.5 Achizitorul se obligd si asigure plata lucririlor executate conform punctului
6 al prezentului contract.

,I2,CLAUZE SPECIFICE

12,1 in lucririle aferente prezentului contract sunt cuprinse urmdtoarele:
- teste pentru identificarea materialelor gi a caracteristicilor lor mecanice;
- studiul geotehnic ai sondajele pentru determinarea sistemului de fundare'
- releveul de arhitecturd;
- releveul de rezistenli;
- raportul de expertizi tehnicd gi breviarul de calcul;
- specificarea posibilitdlii de modificare a spatiului in conformitate cu noua

destinalie a imobilulul, respectiv Muzeu Nalional de lstorie (recompartimantare).
12.2 ln lucrdrile aferente prezentului contract nu se va include documentalia

economici (cantitative de lucrdri 9i devize).
12.3 ln valoarea de contract nu sunt cuprinse:
- proiectul de consolidare a structurii de rezistente;
- insugirea gi avizarea de citre expertul tehnic a proiectului de consolidare a

structurii de rezistenld;
- asistenla tehnicd la executie;
- taxele pentru avize, acorduri 9i autorizalii.
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{0.2 Prestatorul se obligi sd asigure calitatea lucrdrilor executate in conformitate
cu normativele tehnice 9i legislalia in vigoare.

10.3 Prestatorul se obligd si respecte termenul de predare menlionat la punctul
8.2 al prezentului contract.

10.4 Prestatorul se obligd si predea achizitorului raportul de expertizi tehnicd in
trei exemplare.

Predarea raportului de expertizi tehnicd se va face la sediul achizitorului.
10.5 Prestatorul se obligd sd participe la sustinerea documentatiilor tehnice la

organele de avizare competente 9i si introduca toate imbunit6tirile ce decurg din
acorduri, avize, autorizatii 9i alte documente de aprobare, in termen de 15 zile de la
oblinerea acestora.

Costul refacerii lucririlor ca urmare a avizelor date de organele competente se
suportd de prestator, dacd refacerea este din culpa sa.

10.6 Prestatorul se obligi sd completeze in termen de 1 5 zile eventualele
omisiuni constatate de citre achizitor la receplia raportului de expertizd tehnicS.

1 1. OBLTGATilLE ACH|Z|TORULUt



13. PENALTTATTgI DAUNE TNTERESE

13.1 In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte s5-$i execute
obligatiile asumate prin contract la termenele stabilite, atunci achizitorul are dreptul de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o sumd echivalenti cu o cote procentuald
de 0,01% pe zi de int6rziere, acestea neputand depdgi cuantumul sumei asupra cereia
sunt calculate.

13.2 in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de
la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obliga[ia de a pldti, ca penalititi, o
sumi echivalente cu o cote procentuald de 0,017o pe zi de intAziere, acestea neputAnd
depigi cuantumul sumei asupra cireia sunt calculate.

14. RECEPTTE $r VERtFtCARt

14.1 Achizitorul are dreptul de a va verifica modul de realizare a obiectivelor
asumate la punctul 4 al prezentului contract.

14.2 Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul
contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea
reprezentantilor sii imputerniciti pentru acest scop.

15. AMENDAMENTE

15.1 Pd(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei
unor circumstante care lezeaze interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu
au putut fi prevdzute la data incheierii prezentului contract.

15.2 Pd(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni, prin act aditional, adaptarea ac,elor clauze afectate de modificeri ale legii.

16. iNCETAREA $l REZTLIEREA CONTRACTULUT

^ '16.1 Contractul poate inceta prin acordul pd(ilor sau ca efect al rezilierii.
lncetarea prin acordul pdrlilor este posibil5 numai dacd toate prevederile contractului au
fost respectate.

16.2 Prezentul contract se poate rezilia in cazul in care una dintre pi(i:
- nu igi indeplinegte obligalile contractuale;
- este declarati in stare de incapacitate de platd sau a fost declangati procedura

de faliment inainte de Inceperea executirii prezentului contract;
- cesioneazi drepturile 9i obligatiile sale previzute de prezentul contract, firi

acordul celeilalte pi(ii;
- i9i incalci vreuna din obligatiile sale, dupd ce a fost avertizate printr-o

notificare, de c6tre cealalti parte, ca o noue nerespectare a acestora va duce la
rezilierea prezentului contract.

16.3 Partea care invocd o cauzd de incetare a prevederilor prezentului contract o
va notifica celeilalte pd(i cu cel putin cinci zile inainte de data la care incetarea
urmeazd sd-gi producd efectele.

16.4 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaliilor
deja scadente intre pd(ile contractante.

16.5 Prevederile prezentului articol nu inldturi rdspunderea pd(ii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului.
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17. CLAUZE DE CONFIDENTTALTTATE

17.1 Pi(ile se obligi sd pdstreze confidentialitatea datelor, informatiilor qi
documentelor, ca urmare a aducerii la indeplinire a clauzelor prezentului contract.

18. FORTA MAJORA

18.1 Forta majori este constatatai de o autoritate competente.
18.2 Partea contractante care invocd fo(a majori are obligatia de a notifica

celeilalte pdrti, imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi sA ia orice misuri care
ii stau la dispozitie in vederea limitirii consecinlelor.

18.3 Fo(a majori gi situaliile asimilate acesteia exonereazd de rispundere
partea care o invoci gi o dovedegte in conditiile legii.

19. SOLUTIONAREA LtTtGilLOR

19.'l Achizitorul 9i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabili, prin tratative directe, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi inhe ei
in cadrul sau in legituri cu indeplinirea prezentului contract.

19.2 Dac6, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, pi(ile nu reusesc se
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare parte poate solicita ca disputa
s5 se solutioneze de citre instanlele judecdtoregti competente din RomAnia.

20. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

20.'l Limba care guverneazi contractul este limba rom6n6.

21. COMUNTCAR!

21.1 Orice comunicare intre pi(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie si fie transmisd in scris gi este valabil indeplinitd daci va fi transmisi la
adresele mentionate la primul punct al acestui contract .

21.2 Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii, cAt 9i
in momentul primirii.

21.3 ComunicArile inhe pdrli se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau
e-mail cu conditia confirmerii in scris a primirii comunicirii.

2'1.4 Dacd comunicare se face prin telegrami, telex, fax sau e-mail, ea se
consideri primiti in prima zi lucritoare dupe cea in care a fost expediatS.

21.5 Comunicdrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pirfi, dacd
nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitilile prevdzute in aliniatele
precedente.

22. LEGEA APLICABILA GONTRACTULUI

22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

23. DtSPOZtTil FTNALE

23.1 Achizitorul dobdndegte dreptul de folosintd al raportului de expertizd tehnicd
dupd achitarea integrald a acestuia.
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23.2 Raportul de expertizd tehnici este proprietatea achizitorului 9i il poate folosi
o singuri datd, respectiv pentru realizarea obiectului la care se referi prezentul
contract.

23.3 Utilizarea raportului de expertiza tehnicd care face obiectul prezentului
contract de citre achizitor sau de cetre te(i gi pentru alte obiective se va face numai cu
acordul prestatorului gi va constitui obiectul unor intelegeri separate.

23.4 SACO CONSTRUCT S.R.L. igi pastreaza dreptul de autor asupra raportului
de expertizd tehnici ce face obiectul prezentului contract.

23,5 Prezentul contract reprezinti vointa pi(ilor gi inldturd orice alti intelegere
verbald dintre acestea, anterioare sau ulterioari incheierii lui.

23.6 Prezentul contract s-a incheiat in doud exemplare, din care unul pentru
achizitor gi unul pentru prestator.

AL

DIN ROMAN ..ELIE WIESEL"

Direct

ANEScU

Prestator,
SACO CONSTRUCT S.R.L.

Director,

OR ANDRI TOrU
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Achizitor,
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU
STUDIEREA HOLOCAUSTULUI

Contabil $ef

MAGDALENA
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