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CONTRACT DE PROIECTARE

Nr. 73102 decembrie 2021

in temeiul Legii 9812016 privind achizitiile puhlice Ei ale HG nr. 39512016 pentru aprobarea

Normelor de aplicare a prevededlor referitoare la atribuirea contractului de achizilie

public6/acordului-ca.dru din Legea 98/2016 privind achiziliile publice, s-a incheiat prezentul

contract de prestare servicii de protectare. intre:

L Pdrli contraotante

Instltutul Nalional pentru StuCierea Holocaustului din RomAnia,,Elie Wiesel" cu sediul in

Brrcuregti, bci. Dacia nr. 8ii. sectr,u 2, tel*forvfax +40-21-3i8 09 39, curd fiscal nr.

18098352, cont bancar RO97TREZ70520G365000XXXX deschis la Trezoreria Sector 2,

reprezentat prin Alexandru Florian, in calitate de achizit,:r ("INSHR-EW" sau

,.achizitorul'i)

Asocierea fbrmatd din S.C. POPP &. ASOCIATII S.R.L., WESTFCURTH

ARCHIT'FIC'IURE S.R.L. ;i BEI{L,NBAI-IM JACOBS ASSOCIATES LLC.. reprezentatd

prin lider de asociere POPP & ASOCIATII SR.L cu sediul in Buc.uresti Sectorul l, Aleea
.I :

Barajul Curc uteni m . 2. Bloc \44a, Scara i , Etaj 3, Ap 1 4, qi cut sediul secundar in Elucureqti

Secttrrr.rl I (-'alrra Grivilei ru. 136. Bloc Corp B, Etaj P, telefon 0213118828, c,.-rd unic de

inregistraro 1477A662, ar.'6rrd nr. de imegistrare la Registrul Comer{ulvi J401642512002,

c,:nt Ceschis la T'rezcreria Siatului nr RO48IRLZ7005069XXX003 566, reprezentat prin

adrninlstrator Andrei Drag'-rg I![arcu. in calitate de prestator, ("prestatorul" sau

'^proiectantul")

'2. Def,g4ii

1

in pre,r,entul ;ontract urrndtc,iii termeni vor fl interpretali astfel:

a) contract - prezentul cortract cu tirru oneros, asimilat. rlotri'n'il legii, acturrri

administrativ. incheiat in sqris intre operatc,ru i economic prevdzut ia art. I qi INSIIR-EW,

care are ca obiect prestarea Ce servicii de proiec:tare;

b) achizitor Ei prestator - il6r{rle contracte,.nle, astfel culn iiun, acestea Cenumite in



prezentul contract;

c) prelul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cltre achizitor, in baza

contractului, pentru indeplinirea integrald gi corespunzdtoarea tuturor obligaliilor asumate

prin contract;

d) servicii - activiteli a c[ror prestare face obiectul contractului;

e) standarde - specificalii tehnice sau altele asemenea adoptate ca standard internalional,

standard european sau standard nalional de cdtre un organism de standardizare recunoscut,

pentru aplicare repetatd sau continud. care nu este obligatorie sau prevdzut6 in Caietul de

sarcini Ei in propunerea tehnic6;

0 forla majori - un eveniment mai presus de controlul p[rlilor, care nu se datoreazd

greEelii sau vinii acestora, care nu putea fi prev[zut in momentul incheierii contractului qi

care face imposibila executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate

asemenea evenimente tdzboaie, revolu{ii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe

naturale' restric{ii apdrute ca urmare a unei carantine, ernbargo, enumerarea nefiind
exhaustivd ci enunfiativd.

Nu este considerat forld majord un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fbrd a crea

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din
p5rli;

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

3. Interpretare

3. f in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular

vor include forma de plural qi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context;

3.2. Termenul ,,2i" ati,,zile" sau orice ref'erire lazilereprezintd zile calendaristice dac6

nu se specit'icd in mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obligd sd, realizeze documentaliile aferente proiectului complex de

consolidare, proiectare. reabilitare qi refunciionaltzare a imobilului ce va gdzdui Muzeul
Nalional de Istr-rrte a Evretlor Ei al Holocatrstului rlin Romdnia, precum qi servicii de

proiectare a expoziliei permanente a i\{uzeului ante-rnen}ionat qi amenajare e spariilor sele

conexe. Imobilul ce va gdzciui lvluzeul ante-rnenlronat este sitrn.t in Bucuregti, str.rCa Calea
Victoriei Numdrul218, conform caletului rJr.: sa.rcini
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4.2. Prestatorul se obligd sd intocmeascd ;i s[ transmitd achizitorului, in termen de 300

zile de la ordinul de incepere urmltoarele documente:

e Documentalie de avizarc a lucr[rilor de interven]ie (D.A.L.I.) conform

HotdrArii Guvernului nr. 907 drn29.li.2016

. Documentalie pentru certificatul de urbanism;

. Docurnentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.A.T.C);

o Proiectul Tehnic (P.Th) * Documentafra Tehnicd pentru Organizarea Execufiei

(D.r.'o.E).

. Detaliile Execuliei (D.E.);

Toate documentaliile de proiectare enurnerate vor trata atdt reabilitarea. consolidarea,

refunclionalizarea imobilului cdt qi prorectarea amenajarii expozifiei permanente gi a
spaliilor conexe.

4.3. Documentaliile se vor elabora in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini qi

prevederrle Hot6rdrii Guvernulur nr 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare si

con{inutul-ca,Jru al documenta}iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor

de investitii finantate din fonduri publice. in cazul in care, pe parcursul prestdrii

contractului de achizilie public6, se constatd cd anumite elemente ale propunerii tehnice

sunt inferioare sau nu corespund cerinlelor prevdzute in caietul de sarcini, prevaleazd,

prevederile caietului de sarcinr.

4.4' Documentalrile se vor preda verificate de cdtre verificatori de proiecte atestali pentru

toate exigenlele necesare. Proiectantul se obliga sd predea documentaliile de proiectare cu

viza,' gtamprla verificatorului de proiect pemru toate cerinlele fundamentale aplicabile

stabilite de proiectant conform proiectului.

4.5. Proiectantul se obligd sb asigure asistenla tehnicd pe toata durata de implernentare a

proiectului p6nd la receplia la terminarea lucririi qi s5 realizeze toate demersurile pentru

a obline toate avizele, acordurile ;i autori zalta rJe construire in vederea executdrii lucrarilor
gi finalizdrii Proiectului de amenaiare interioari a luluzeului National.de Istorie a Evreilor
si al Holocaustu,lui din Romdriia. tiesign:ti exyr,tTlyisi permanente yi amenal'are o spaliilor
conexe.

4.6' Proiectantul se obligd sd eiaboreze ghidul finai ,ie mentenanli impreund cu

executantul lucrSr'ilor de amenaja.re a muzeului care va cuprinde elementele obligatorii
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prevAzute in caietul de sarcini.

4.i. Obiectul contractului referitor la expozilia permanentd este detaliat in Anexa nr. 9 la

Contract.

5. Prelul contractului si modalitdli de platd

5.1. Prelul pentru indeplinirea contractului este FER.M SI NEMODIFICABIL, plAtibil

prestatorului de cdtre achizitor, conform fbrmularului de ofertd f,rnald.

5 2. Potrivit propunerii din oferta financiard, prelul contractului este de 4.030.000,00 lei

(patrumilioanetreizecidemiilei) la care se adaugd 765.70A,00 lei

(EaptesuteqaizeciEicincidemiiEaptesutelei) TVA., respectiv un t,ctal de 4.795.700,00 lei.

5.3. Achizitorul se obligd sd pldteascd prelul convenit in prezentul contract pentru

serviciitre prestate Ei menlionate la articolul 4, dupd ce acestea au fost receplionate,

conform clauzei 5.4. din prezentul contract ;r in conformitate cu articolul 12.1. (a) din

prezentul Contract. Pentru evitarea oricdror indoieli, receplia qi plata documentaliilor se

varealiza astfel: D.A.L.I. se va pliiti dupa predarea cdtre achizitor. documentafia pentru

obtinerea certificatului de urbanism se va achita <iup[ predarea certificatului de urbanism

cl$re achizitor, D.T.A.C., P.Th qi D.T.Cr.E. vor fi pldtite la oblinerea autoriza[iei de

construire, detaliile de execulie l'or fh pldtite dupd predarea acestora cdtre achizitor iar

suma aferentd asisten{ei tehnice va fi impdr}itd la nurn6rul de luni aferente execuliei

lucr[rilor Ei pldtitd lunar pind recep]ia la terminarea lucrlrilor qi a ghidului final de

mentenan!d.

5.4. Efectuarea pldlilor pentru serviciile prestate Ei receplionate conform legii se va face

?n lei, in contul prestatorului ;i in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea facturilor

la achizitor pentru serviciile prestate si receplronate.

5 5. Achizitorul se obliga s[ pldteascd pe faze,Je proiectare ;i in conformitate cu art. 5.3.,

conform unui grafic de prestare:
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Denumire servtcii Zile calerdaristrce Valoare
ftr[ TVA

Valoare
TVA

Valoare cu
TVA

D.A.I,.I 90 1128 400 214 396 1 342 796

Documentalie pentru
oblinerea certifican"rlui
de urbanisrn

38 28s 2-19 785,0 2r)1 500

i

I

i
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D.T.A.C. + P.Th +
D.T.O.E. 120 1 209 000 229 7t0 I 438 710

D.E 90 1 007 500 l9t 42s I 198 925

Asisten!5 tehnicl Pdnd la receplia de la
terminarea lucr6rilor 483 600 91 884 575 484

TOTAL Lei: 4 030 000 765 700 4 795 700

6. Durata contractului

6.1 . f)urata prezentului contract se intlnde piina la recepfia de la terminarea lucrdrilor iar
durata pentru realizarea serv'iciiior de proiectare este de (300) zile.

6.2. Data la care va incepe prestarea serviclilor de proiectare este data emiterii ordinului
privind inceperea proiectdrii, condilionatd ins[ de constituirea garan{iei de bun6 execu}ie

a contractului.

6'3. Durata asistenlei tehnice pe parcursul execu{iei este estimatd la 24 de luni, dar

aceasta va fi clar stabilita de catre Prestator la momentul elabordrii proiectuluilafaza
DAL[, in conformitate cu prevederile HG 907,,2016.

6.4. Data inceperii prestdrii serviciilor de asistenla tehnicd dire partea proiectantului pe

parcursul execuliei lucrdrilor este a doua zi de la data ordinului de incepere a lucrdrilor in
cadrul contractului de execufie, care va fi comunicat prestatorului.

6.5. Orice modificare a termenu.lui de execulie pentru lucriri va atrage modificarea
perioadei de prestare a serviciilor de asistenld tehnicd din partea proiectantului cu aceeaqi

perioada fbra plat[ suplimentard Ei cu red:stribuirea activitdlilor pe durata proiectului in
funclie de graficul de execufie. in f,-mc1ie de rJurata dr. execulie ce ,,a fi stabilita prin DALI,
graficul privind serviciile de asistcnta tehnica va fi actual izat.inmod corespunzdtor.

6.6. Prezentul contract inceteazd, sf, producd efecte la data fi.nalizdrii qi accept6rii Ce cdtre

achizitor a documentaliilor previizute in prezentui contract si a indeplinirii tuturor
obliga{iilor legale in legaturd cu serviciile cle proie,,,tare qi dsistenld tehnicd.

7. Aplicabilitate

Prezentul contract intrd in vigoare incepdnd cu clata semnf,rii acestuia, respectiv 2

decembrie 2021 Ei va fi valabil p6na la executarea tuturor obiigaliilor asuma.te de parfi.
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8. Documentele contractului

Documbntele prezentului contract sunt:

a) propunerea financiard (formularul de ofertd) (Anexa nr. 1);

b) propunerea tehnica Ei graficul de realizare pe faze de proiectare (Anexa nr.2);

g\ caietutr de sarcini, nara.liune. crc,nolcgie expozilie permanentd, regulamentul

concursului" respectiv Documentalia Concursului de Solutii denumit ,,Servicii de

proiectare prrvind "Amenajarea expozrtiei permanente si a spatiilor conexe ale Muzeului

National de Istorie a Evreilor si al Holocat stului din Romdnia"" organizat de cdtte

INSTITUTL}L NATIONAL PITNTRU SIUDIERE,A HOLOCAUSTULUI DIN

ROMANIA "ELIE WIESEL", publicati la data de 09.10.2020 in Sistemul Electronic de

Achizilri Publice sub codui DC100C132 (Anexa ff. 3)

d) garanlia de bun6 execulie (Anexa nr. 4);

e) acordut de asociere (,^rnexo nr. 5),

0 contractele de subcontractare:

Acord de subcontractare nr. 528126.11,)A20 incheiat intre WESTFOI-IRTH

ARCHITECTURE SRL qi 'IFIERMOVENT SRL, constdnd in servicii de proiectare -
speciaiitatea instalafri pentru crrnstnictii (Anexa ff 5),

Acord de subcontractare incheiat intre BERE].IBAUM JACOBS ASSOCIATES LLC Ei

SC 1722 STUDIOLAB INC SRL, constind ?n cbnsultanld gi reprezentare localE (Anexa

nr. 7),

g) polila de asigurare 'cu despdgubire integrald -asigurare de rdspundere civild

prol-esionald nr.5711269881i6.06 2021 pentru Westfourth Architecture SRL gi polila nr.

2037856910i.u6:2021 pentru Popp&Asociarii SRL. (Anexa nr. 8),

h) detalierea obiectului contractului ir, ceea ce priveqte expozilia permamentd (Anexa

nr. 9)

9. Standarde

Serviciile prestate in baza contractulur vor respecta standardele prezentate de cltre

prestator in propunerea sa tehnica nrecum Ei standardele nalionale qi internafionale

aphcabrre.

10. Caracterul de document public
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10.2. Accesul la aceste informalii poate fi restricfionat in cazul in care acestea sunt

clasificate prin acordul pd4ilor sau protejate de un drept de proprietate intelectualS, potrivit

legii.

I 0 3. ln cazul in care s-a precizat confidenlialitatea anumitor clauze, o parte contractantd

nl-l are dreptul de a faoe cunoscuti respectiva prel edere fbrd acordul scris al celeilalte pd4i,

cu doud exceplii:

. informalia era cunoscutd parlii contractante ?nainte ca ea sa fi fost primiti de la

cealaltd parte contractantd;

. partea contractantd a fost obligatd in mod legal sd dezvdluie informalia.

1 l. Drepturi de proprietate intelectuald

1 1.1 . Prestatotul are obligalia de a despdgubi achizitcrui impotriva oricdror:

' daune-interese, costuri, taxe si cheltr.rieli de orice naturi, aferente, cu exceplia

situalrei in care o astt-el de ir:cdlcare rezultd drn respectarea Caietului de sarcini

intocmit de cdtre achizitor.

11.2. Toate drepturile patrimoniale ie autor qi de folosintd asupra documentaliilor care

urmeazd a fr realizate de prestator in cadrul prezentului contract se transmit achizitorului

odatd cu receplia qi plata acestora.

11.3. Achizitorul se obligd sI respecte drepturile morale de autor ale prestatorulur. asupra

documentatiilor elaborare gi predate de acesta, respectiv in conlormitate cu legea nr 811996. pdrlile

inleleg, si Achizitorul accept6, ci prestatorul va a.iea dreptul de a comunica. in scopuri de

marketing, incluzdnd acest proiect in porlotbiiul prc,pnu (site sau alti ntotlaiitate de expunere),

IEri a avea dteptul de a comunica elementele protejate de obligalia de confidenflalitate qi cd

documentatiarezultatd, in urma deruldi'ir <;ontracillui de.,ine urcprietatea Achizitorului. Prestatcrul

va avea dreptul de a reda, total sau partial, documontatia in scopuri didactice sau publicistice, ffird

a avea dreptul de a obline vreo remuncrafie')n acest sens.

12" Obligatii

12.1. Obligaliile principaie ale prestatorului

(1) Prestatorui are obligaria de a presta serviciile previzute in contract cu

profesic',nalismul qi prornptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu

propunerea sa tehnic6 ;i caietul de satcini si ii^, i:ilnfirrmitate cu instrucfiunite ;i solicitdrile
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achizitorului" Astfei cum a fost prevdzut in regulamentul concursului, reahzarca

proiectulur se va face in colaborare cu achizitorul, acesta prXAnd suferi modificdri frrd, ca

partea arhitecturall sd fie afectatd Crice modificareischimbare/addugire la proiect trebuie

discutatd in prealabil cu achizitorul.

(2) Prestatorul se obligd sd presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare

convenit, pe iaze de proiectare. Totodat6 este rdspunz[tor atdt de siguran]a tuturor

operaliunilor qi metodelor de prestare utilizate, c6t qi de calificarea personalului folosit pe

toatd durata contractului.

(3) Prestatorul are obligalia de a supraveghea presl.area serviciilor, de a asigura resursele

umane, materiale, instalafiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturd provizorie,

fie definitive cerute de Ei pentru contract, in mdsura ?n care necesitatea asigurdrii acestora

este prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(4) Prestatorul se obligd sd, realizeze toate demersurile prcfesionale qi administrative

pentru a obline in numele achizitorului qi sa anexeze docu.m.entelor proiectate toate avizele

5i acordurile necesare pentru realizarea fazelar de proiectare ce fac obrectul prezentului

ccrntract. Contravalo arca avizeTor Ei acorduiilor se va suporta de c6tre achizitor pe bazd de

documente justificative. Toate demersuriie administrative qi tehnice pentru

depunerea/ridicarea certificatuiui de urbanism. avizeior, acordurilor, autorizatiei de

construire, precum qi pentru modificarea <iocumentaliilor tehnice conform cerinfelor

avizatoriior vor fi realizate de catre proiectant. in cazul in care instituliile atizatoare

solicitd moditiciri/completdri ale documentaliilor tehnice, prestatorul va aduce acest lucru

deindat[ la cunoqtinga achizitorului qi va reallza modificarileicompletdrile pe oheltuiala sa

in cel rnai scurt timp posibil, termen care va fi in prealabil supus aprobdrir achizitorului.

Neobtinere a avizelor necesare pentru eliberarea auiorizaiiei de construire va atrage refuzul

de plata a documentaliiior prolectate.

(5) Orice omisiune sau gregeala fa!5 de listele oLr cantitdlile drn proiectul tehrric ;i din

specificatiile tehnice prevdzute, doveditd Do parcursul execuliei a fi necesard pentru

ftnalizarea tn'u'estiliet, va fi suportata de cdtle prcieolant irr lir:-.rita cuantumuiui r,,'aloric

determtnat. VaL:area suportatd de proiectant irie iR 1,gle1e atAt aducerea proiectului ia o

formd ce poate fi pusd in opera, c:iarificiri, reproiectirr etc. cflt pi valoarea lucrdriior

suplimentare fat6 de proiectul inilial care trel.uie reaiizate de cdl;:e executant. In sensul

recuperdrit acestor sume, achizitorul va e\rea la dispozilie garanlia de buna execulie a

contractului, iar in cazul ?n care aceasta nu este indestr-ii[toare qi proiectantul nu achitd cu
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bund credin!6 sumele invederatc, prezentul contract reprezint Ft baza legal[ pentru
demararea procedurii de executare a proiectantului pentru aceste sume, pe care
proiectantul le acceptd ca fiind certe, lichide gi exigibile prin semn area prezentului

contract. In acest sens este necesard o singura notificare din partea achizitorului pentru
achitarea sumei, iar in cazul in care proiectantul nu rrspunde in termen de 5 zile lucrrtoare,
achizitorul este indreptdlit sd recurgd la orice mijloace legale pentru recuperarea acestor
sume de bani.

(6) Prestatorul are obligalia de a incheia qi menline in vigoare o polili de asigurare cu
despdgubire integrald -asigurare de rrspundere civild profesionall conform art. 3l din
legeanr' l0/lgg5,pentruosumiasiguratdcenuvafimaimic6del0.000.000lei,asigurare

care va acoperi atdt perioada de executare aprezentului contract cat $i eventualele perioade

de prelungire a prestaliilor, pentru acoperirea riscurilor prevdzute la art. 12.1.(5). polila de

asigurare se va prezenta la semnarea contractuirri. Dovada pldtii primelor de asigurare se

prezintd' ori de c6te ori achizitorul solicitd acest lucru. obligalia prestatorului este de a
p[stra valabild asigurarea pe toata perioacla de derulare a contractului Neprezentarea

dovezilor solicitate/ie;irea din perioada de v'alabilitate a polifei poate atrage suspendarea
pl5lilor efectuate de c6tre achizitor

12.2 Obligaliile principale ale achizitorului

(1) Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate in termenul convenit, prin
reprezentanlii legali, mandatafi expres si rS.spundd. d,e realizarea prezentului contract.
Achizitorul se obligd sd receplroneze dobumentaliile tehnico-economice la toate fazele de
proiectare, din punctul de vedere al acinrizdrii proiectului.

(2) Achizitorul se obligd s[ pldteascd preful serviciilor c6tre prestator confbrm
modalitatilor qi condiliilor stabilrte prin contract.

(3) Achizitonrl se obliga sd pun5 la dispozilia prestatonrlui ,rrice f-acilitA! siisau informalii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica qi pe care le r;onsi,Jerd necesare indeplinirii
contractului.

l3'f incazul in care, din vina sa erclusii'i, lrestatt-rnil nu reuqegte s6-gi indeplineasca
obiigaliile asumate prin contract, fre cd este ', .;r.ra dsspre c neexecutare pa4iaia sau totall
sau o executare cu intArzere, achizitorul .za apiica pena.lltdli prestatorului, in suma
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echir"alentd de 0,1596 pe zi din valoarea serviciilor rdmase de executat. penalitdlile de

intdrziere se calculeazd pe zile calendaristice, pAnd la indeplinirea efectir,d a obligaliilor
asumate. Prestatorul este de drept in intArziere prin simpla neexecutare a obligafiilor.

13 '2' in cazul in care achizitorul nu onoreaz[ facturile acceptate la plat[ in termen de- 30
d'e zile de la expirarea perioadei convenite. atunci acesta are obligafia de a pldti ca
penalitdli o sumd echivalentd cu 0,1 5'/o pe zi ,J,e intdrziere din valoarea facturil acceptate

Ei neachitate, pdnd la indeplinirea integralii a obligafiilor.

13'3' Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pirfi
in mod culpabil qi repetat, dd dreptul pd4ii lezate de a consi<lera contractul de drept reziliat
Ei de a pretinde plata de daune-interese. Prestatorul este de drept in intarziere prin simpla
neexecutare a obligaliilor. Pdrlile convin cd nerespectarea de cdtre prestator a obligaliilor
prevlrzute la art. 12.1. paragrafele (l), (z), (4), (6), art. l4 qi la art. 20 din prezentul contract
indreptiilesc achizitorul sa considere contractul reziliat de drept. fEr6 a ti necesarr p,nere
in intdrziere sau vreo notificare prealabild.

13'4' '\chizitorul iqi rezervd dreptul de a renr:nla oricdnd la contract, printr-o notificare
scris5', adresatd prest:tforului, f6rd nicio compensafie, dacl acesta din urmd d6 faliment, cu
condilia ca aceastd retluulare sd nu prejudicieze sau sd atbcteze dreptul la acfiune sau

'Jespdgubire petrtru trrrestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita pdni la d,atadenunfdrii unilaterale
de citre achizitor.

1+.

14'1 Prestatorul are obligalia de a constitui garanfra de bun6 execulie a contractului
reprezent6nd la% din valoarea contractului, respectiv in cuantum de 403.0001ei, intermen
de 5 ziie lucrdtoare de la data semndrii. Garantia de bund executie aferentd contractului va
avea ca perioadd de valabilitate perioada cuprinsd intre data emiterii sale qi data incheierii
procesului-verbal de receplie la lermina.iea lucrarilor executate in baza proiectului
respectiv;avdnd drept referinlS durata ccntractului indrcatr in art, 6 clin prezentul Contract:
300 de zile pentru activitAlile de proiectare si 24 de luni pentru activitdlile de asistenfd
tehnicS' Proiectantul are obligalia oe a preh-rngi valabilitatea garanfiei ce bu16 execu]ie in
cazul in care durata de executie a lucrarilor dep5Ee;te perioada de referinid prev5zutd la
art.6"
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14.2. Garanlia de bund execulie sc poate constitui prin: instrument de garantare emis de

o institulie de credit din Rom6nia sau din alt stat sau de o societate de asigurdri, in

condiliile legii, virament bancar sau relineri succesive din surnele datorate pentru facturi

pa(iale. in cazul in care garanlia se va constitui prin instrument de garantare, aceasta

devine anexa la contract, iar in cazul in care garanlia se va constitui prin relineri succesive

din facturile inaintate la platd,, prestatorul are obligali a de a deschide un cont la dispozrlia

achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in

administrarea acestuia, iar sunta iniliala care se depune de cdtre -prestator in contul astfel

deschis este de 0,5Yo dinprelul contractului ftrd TVA.

14.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execulie, in
limita prejudiciului creat, dacd prestatorul nu iqi execut6, executd cu intArziere sau execut6

necorespunzdtor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei

pretenfii asupra garanliei de bund execu{ie, achiziterrul are obliga}ia de a notifica acest

lucru prestatorului, preciz6nd totodatd obligaliile care nu au fost respectate precum qi

modul de calcul al prejudiciului. in situafia executdrii garanliei de br:n[ execufie, parrial

sau total. prestatorul are obligalta de a reintregi garan[ra in cauzd raportat la restul r6mas

de prestat

i4.4. Garanlia de bun[ execulie se va ehbera in termen,Je 14 zile. in conformitate cu art.

42 din HG nr. 39512016 garanlia de bund execulie pentru D.A.L.I. se va elibera ia data in
termen de l4 zile de la data preddrii Ei insuqirii/aprobirii documentaliei tehnico-economice

respective. Valoarea garanfiei de bund execulie aferenJd proiectului tehnic qi detaliilor de

executie, se va elibera in termen de 14 zile de La data incheierii procesului-verbal de

receplie la terminarea lucrdrilor executate inbaza prciectului respectiv, dacd nu a ridicat

p6nd la acea datd pretentii asupra ei, dar nu mai tArziu de 3 ani de la predarea respectiveior

documentalii tehnice, in cazul in care autoritatea contractantd nu a atribuit tn aceastii

perioad[ contractul de lucrdri in cauzb,;

15. Receptie si verificdri

15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de plestare a serviciilor pentru a stabili

confbrmitatea lor cu prevederile din propunerea teh^ni.sa ri din Caietlrl de sarcin,.

l5'2. Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentui contract.

Achizitorul are obligalia de a notifica in scris -prestatonrli:i identitatea reprezentanlilor s6i

imputernicili pentru acest scop.

15.3. Docrtmentaliile se vor prt'da atit in fcrnnal letric cft qi electronic, astfel:
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a) in format letric:

' Faza DALI gi Documentalia pentru oblinerea certificatului de urbanism: 2

exemplare parte scrisd qi desenatd;

' Fazele D.T.A.C. + P.Th + D.T.O.E qi faza D.E. se vor preda in 4 exemplare parte

scrisf, Ei desenatd;

b) ln format eiectronic, toate fazele de proiectare, pe CD sau stick de mernorie, cu

documentatia in format electronic format .pdf;

15.4" Serviciile de proiectare ce fac obiectul prezentului contract vor fi receplionate la

toate fazele de proiectate, prin semnarea unor procese-verbale rJe predare-primire a

documentaliilor Receplia calitativd va fi consemnatd intr-un proces-verbal de recepfie

calitativS, elaborat pe baza referatelor de verificare emise de cdtre verificatorii de proiect"

15.5 Serviciile de asisten![ tehnicd din partea proiectantului, aferente prezentului

contract. vor fi receplionate cantitativ pe bazd de proces-verbal de predare-primire a

raportului de activitate insolit de pontajele specialiqtilor implicagi. Receplia calitativa a

serviciilor prestate va fi consemnatd in procese-verbale de receplie a prestdrii serviciilor.

16. incepere. finalizAre. intdrzieri sistare

16.1. Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor numai dupd semnarea

contractului qi constituirea garanlier de bund executie, in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului ;i a tuturor documentelor necesare pentru

desfbEurarea activitdlii.

16.2. in cazul in care prestatorul suferd intdrzieri Eir'sau suportd costuri suplimentare,

datorate in exclusivttate achizitorului, pdrlile vor stabili de comun acord prelungirea

perioadei de prestare a serviciului gi totah.rl cheltuieliior aferente, acordate conform

prevederilor legale, dacd este cazul, care se vor adduga la prelul contractului.

16'3. Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacd este cazul, orice fazita acestora

prevdzuti sd tje terminatd intr-o perioada stabilitd in graficul de prestare trebuie finalizatd
in termenul convenit de pi4i, termen care se calculeazd de la rJata inceperii prestdrii

serviciilor.

16.4" in cazul in care intervin urmdtoarele:

a) orice .notive de intarziere ce nu re datoreazd prestatorului;

1^
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b) alte circumstanle neobiqnuite, susceptibrle de a surveni altfel decdt prin
incllcarea contractului de cdtre. prestator indreptdlesc prestatorul sd solicite
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze aacestora

parlile vor revizui, de comun acotd, perioada de prestare si vor semna un act adifional.
Prestatorul va transmite o solicitare scrisd prin care va expune motivele care stau labaza
solicitdrii de prelungire.

16'5' Dac[ pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectl graficul de
prestare, acesta are obligalia de a notifica acest. lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate ?n graficul de prestare se face cu
acordul pdr{ilor, prin act adilional, numai dacd nu se constata nicio culpd a prestatorului.

17. Ajustarea prelului contractului

17 1' Pentru serviciile prestate pldlile datorate de achizitor prestatorului sunt cele
declarate in propunerea financiard.

17 '2 Prelul contractului nu se actualizeaza. prefurile fiind ferme pe toat6 durata
contractului.

18. Amendarnents

Par{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinrrii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adiiional in cazul apariliei unor circumstanle
care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului si nu aduc modificdri
substanliale acestuia, in concliliiJe prevdzute de art 221 crinlegea 9gi2016.

19. Subcontractanti

19' I ' ( I ) Prestatorul are obligalia de a ?ncheia contracte cu s,*bcontractanfii deser:rnali. in
aceleaqi conditii ?n care el a sernnat ccrntractul cr-r achizitorul. ,{ctivititile ce revin acestora,
precum qi surnele af'erente prestatiiior. sunt cuprinse in contractul de achizilie publicd.

(2) Achizitorul poate efectua plSti corespunzStcare pdrliilpaqrlor din contract indeplinite
de cdtre subcontractanlii propuqi in ofertd, dacd acegtia sohciid la rnomentul incheie.i
contraotului de achizilie publici sau la momentul introdr-rcerii lor in o)ntract, sen,iciile
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prestate contractantului potrivit contractului dintre contractant Ei subcontr actant.

(3) Achizitorul efectueaza plilile directe citre subcontractanlii agreali doar atunci c6nd

presta{ia acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 pdrfi, respectiv

achrzitor,prestator si subcontractant sau de achizitor Ei subcontractant atunci cdnd, in mod

nejustificat, prestatorul blocheazd confirmarea prestdrii obligaliilor asumate de

subcontractant.

(4) Dispoziliile prevdzute la alin. (l)-(3) nu at'ecteazd rdspunderea prestatorului in ceea ce

priveEte modul de indeplinire a contractulur de achizilie publicd.

19.2 (1) Prestatorul are obligali a de aprezenta la incheierea contractului toate contractele

incheiate cu subcontractanlii desemnali.

(2) Lista subcontractanlilor cuprinzAnd datele de recunoa;tere a acestora, precum qi

contractele incheiate cu aceEtia se constituie in anexe la contract.

19'3' (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fa\d,Je achizitor de modul in care

tndeplineEte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplrn riispunzdtor fa!6 cle executant de modul in care

indeplineqte partea sa din contract.

(3 ) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese s,.rbcontractanlilo r, dacaacegtia nu

indeplinesc partea lor din contract.

19.1 (1) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac6 acesta nu a

indeplinit partea sa din contract. Schirnbarea subcontractantului nu modificd valoarea

af'erentd activitdtilor subcontraotate, care va fi cel mult egald cu valoarea ,Jeclaratd in cadrul

ofertei ca fiind subcontractatd sr se l,a t-ace cloar cu ercordul prealabil ai achizitorului.

(2) Subcontractanlii schimbali au obligalia de a prezenta r: deciarafie pe propria rdspundere

prin care iqi asumd respectarea prevederilor caietu.lui de sarcini qi a propunerii tehnrce

depuse de cltre contractant la ofert6, aferentd activirSlii supuse subcontractarii.

(3) Contractele de subcontractare ;i declaratiile vor fi prezentate cu cel pulin 15 zile inainte

de momentul inceperii prestdrii serviciilor de cijre noii subcontractanli.

(a) Noii subcontractanli au obligalia de a transmite certit-lcatele Ei alte documente necesare

pentru: verificarea inexistenlei unor srtuafii ,Ce excludere si a resurseloricapabilitl{ilor

corespunzdtoare pdrlilor de implicare in contracrul de achizilie pubiicd.
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20. Cesiunea creantelor

20.1. intr-un contract de achizilie publicd este permisd doar cesiunea creanlelor nascute

din acel contract, cu exceplia cesiunilor prev[zute in contract qi actele normative in

vigoare.

20.2. Achizitorul poate urmdri orice pretenlie la ciaune pe care executantul ar putea sd o

aibd impotriva te(ului/terlilor sustin[tor/sus]indtori declarali pentru nerespectarea

obligaliilor asumate pnn angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a

drepturilor executantului c[tre achizitor, cu titlu de garantie.

20.3. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanlia

serviciilor prestate pdn[ la momentul cesiunii, precum qi de orice alte obligalii restante

derivdnd din indepli nft e a pr ezentului contract.

21. Cesiunea. drepturilor patrimoniale

21.1. Documentaliile intocmite de Prestator gi predate achizitorului devin, dupd plata lor,

proprietatea achizitorului. Acesta le va putea utlhza o singurd dati, numai pentru

obiectivul pentru care au fost realizate gi contractate.

21.2" Documentalia in intregul sdu sau pdrli ale acesteia nu pot fi copiate, vdndute terlilor

sau puse la dispozitia altor proiectanli fird acordul scris al Prestatorului.

21.3. Prestatorul este singurul in drept sh opereze sau sd autorizeze mrtdific611 ale

documentaliei ?ntocmite, pan[ la data recepliei finale a obiectivului.

21.4. Prestatorul pdstreazd, dreptul de folosinlS asupra materialelor documentare Ei de

calcul intocmite, precum Ei a soluliilor arhitecturale qi ingineregti la care a ajuns cu ocazia

elabordrii documentaliilor.

21.5 Prestatorul va pistra origlnalul documentatiei in arhiva sa.

21.6. In caz de publicitate sau rnediatiza;e a lucrdrii (investiliei), se r,a rnen{iona

obligatoriu nunrele autorilor si al filmelor c-are au eiabc,rat documentatia"

22. Fortd majord

22.1

22.2

Forla majord esre constatat[ de o autoritate ccmpe;ent6,

Forla majord exonereazd pd\ile contractante de in,leplinirea obligaliilor asumate
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pdn prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac\toneazd,.

22.3. indeplinrrea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forlei majore, dar

frrd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parlilor pdn[ la aparilia acesteia.

22.4. Partea contractantd care invocd fo4a ma"ror6 are obligalra de a notifica celeilalte

parli, imediat gi in mod complet, producerea acesteia Ei de a lua orice mdsuri care ii stau

la dispozilie in vederea limitarii consecinfelor.

22.5. Dacd forla majord aclioneazd sau se estimeaz[ cd va acliona o perioadd mai mare

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte p5(i incetarea de plin drept a

prezentului contract, fErd ca vreuna dintre parli sd poatdpretinde celeilalte daune-interese.

23. Solulionarea litigiilor

23.1. Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolvape cale amiabild,

prin tratative dtrecte, orice neinleiegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau

in legdturd cu indeplinirea contractului.

23.2. Dacd dupd 15 zlle de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul qi

prestatorul nu reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergenld contractual[, fiecare poate

solicita ca disputa sd se solulioneze de cdtre instanlele judecdtoreqti din Rom6nia,

23.3. Prestatorul are obligalia de a despdgubi achizitorul impotrrva oricdror daune-

interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natur6, aferente, cu excepfia situatiei in care o

astfel de incdlcare reztlltd din respectarea caietului de sarcini intocrnit de citre achizitor.

24. Limba care guverneaz[ contractul

Limba care guverneazd. contractul este limba rom6nd.

25. Comunicf,ri

25.1. Orice comunicare intre par{i" r'eferitoare la indeplinirea prezentuiui contract,

trebuie sI fie transmisi in scris.

25.2. Orice document scris trebuie inregrstrar at6t in momentul transmiterii, cat gi in
momeniul primirii.
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25.3. Comunicdrile intre pdrli se pot face Ei prin teletbn, telegramS, telex, fax sau e-

mail, cu condilia confirmarii in scris a. primirii comunic[rii.

25.4. (1) Comunrcarea intre Autorttatea Contractantd Ei Prestator va fi realizatd prin

intermediul Liderului Asocierii, pe canelele de comunicare agreate, respectiv:

. in scris, la adresa punctului de lucru ai I-iderului Asocierii - Calea Grivifei 1368,

Sector 1, BucureEti, Cod Poqtal 0107-17

o Electronic, pe adresele: officer@p-a.ro Ei dragos.marcu@p-a.ro

. Telefonic, la numdrul: 0213178828;

26. Legea aplicabild conlractului si dispozilii finale:

Contractul va fi interpretat conform legilor din Rorn6nia

Prezentul contract a fost incheiat irr 2 exemplare originale de valoare juridicd egala.

ContractuL intrd tn vigoare la data de 02 deoembrie 2021.

ACHIZITOR,

INSTITTTTTIL NATIONAL PENTRU STUDIEREA

HOLOCAUSTULUI DIN ROMANN,,ELIE WIESEL"

Director General"

Alexandru Florian

Contabil-qef,

Gra!iela vtaedale,xr&iinescu

/,,k PRESTATOR,

ASOCIEREA lbrmata din S.C. POPP & ASOCIATII S.R.L.,

WESTFOURTH ARCHITEC,TURE S.R.L. si BERENBAUM JACOBS ASSOCIATES

LLC.,

prin lider Ce asociere POPP &ASOCIATII SRL

reprezentat prin

Dragoq Andrei Marcu

d/nrtr.
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ANEXA NR 9
DETALIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE PROIECTARE PENTRU

EXPOZITIA PERMANENTA

Avf,nd in vedere prevederil e art.|.2.2. din Regulamentul Concursutrui proiectul gi expunerea
expozifiei permanente muzeare va fine cont de urmrtoarele aspecte:

- in cadrul proiectului de amenajare a expozifiei perrnanente, proiectantul va indica un anumit
parcurs' va incadra exponatele, artefactele, trasee, |ard. parteade conceplie qi creafiei a unor pdr{i,
scrise' texte explicative sau de prezentare sau a conlinutului propriu-zis audio-video care ar urTna
sd genereze Vizitatorilor anumite emoiii, care fac parte din execulie gi nu din proiectare.

-Identificarea specifica a exponatelor indicate in proiectui expozilier Muzeului gi management-ul
acestora este tot parte a viitorului contract de execufie (de exemplu in cazul statuilor, nu va rndica
statuia efectivd' ci va furniza specificalii tehnice, indltime sau voitrm, caracteristici tehnice sau de
volumetrie.

l. Faza DALI:

Planurile de amenajare a intregii cxpozili;

Elevafli ;i vederi a perelilor si zonelol selectate

Ytzualizdri 3D - imagini foto-rearistice - a zonercr serectate

Propunere amplasare echipame,te audio-video ir: scenografi a expozrliei
Concept de expunere gi prezentare acolecliilor muzeale

Lista de santitAti ;i deviz general aferent fazei DALI ce va cuprin,Je inclusiv estimarea

-De asemenea, proiectul nu va cuprinde activita{i specifice fabricdni, producliei, procurdrii saupunerii in operd a materialelor specifice r*poriliei Muzeului, compozilia qi redactareamaterialelor scrise ce vor fi indicate in proiectul exooziliei Muzeului; iJentitic area, achizilia,editarea, scetlaristica, 9i management-ul materialelor ftrto-video ce vor fi indicate ?n proiectul
expozitiei Muzeului; achizilia drepturilor de utilizare a.supra materialelor foto - r,ideo ce vor fi
indicate ?n proiectul expoziliei Muzeului; alcdtuirea alternativelo:: lingvistice secundare pentrumaterialele scrise sau pentru media - subtitrdri; dublari; traduceri; i,Jentificarea specificd aexponatelor indicate in proiectul expozttiei Muzeului qi management-ul acestora; designulcartografic (elemente frzice, grafice si media pentru toate hartile din cadrul expozitiei), instalaliiartistice originale: detalii de producere, fabricare; supervizarea producliei elementelor qiinstalaliilor din cadrul expoziliei; ci doar specificalii tehnice ;i detalii de execulie ccmplete, astfelincAt prorectul sd poat6 fi pus in opera lafazade execufie.

in cadrul fiecdrei faze ,Je prc-riectare , proiectul pentru expttzilia permanentd va cuprinde:
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costudlor cu instalaliile, echipamentele, sofluiare, hardware qi dotdrile pentru expozilia
permanentS,

Memoriu prezentdnd conceptul general al muzeului, argumentalia qi importanfa

muzeului in contextul Rom6niei actuale

Forma preliminard matrice expozilie. Prezentarea principiilor ce stau la baza

conceptului de design, expunere qi media af'erente expoziliei permanente.

2. Faza DTAC

- Planurile de amenajare aintregii expoziiii

- Secliuni generale

- Elevalii Ei vederi aferente zonelor selectate

Coordonarea elementelor de design cu elementele de construclie si instalalii ale clddirii

3. Faza Proiect Tehnic

Planurile de amenajare a intregii expozilii

Secliuni si vederi a zonelor selectate cu prezentarea elementelor specifice expozitiei

Yrzualizdri 3D - imagini foto-realistice - a zonelor serectate

Concept confinut media

Amplasare elemente multi-media/audio-video Ei concept funclionare

Detaliere concept expunere si prezentare a colecliilor muzeale

Coordonarea conceptului de amenajare cu elementele de construcfie si instalalir

aferente sp4iului

Detaliere Matrice concept : design, expunere/p r ezentare si integrare multi-r.nedia

4. F azaDetalii Execulie:

- Planurile de arnenajare aintregii expozilii

- Secliuni si vederi a zonelor seiectate cu prezentarea elementelor specifice expozitiei
- Detalii prezentand soluliile de expunere si amenajare interioara

- Planuri si vederi prezentdnd elernentele principa.ie ale expoziliei cu detalierea tipurilor,
materialelor si culorilor propuse

- concept semnalistica interioard aferenta expozriiei per.manente

- I-ista elementelor ce necesiia prezentarea de prototipurr, mostre scara 1:1

- Specificalii rehnice

- Integrarea si coordonarea elementelc.r de amenaiare intericara cu eiementele cle
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construclie si instalalii aferente spatiului

Documenta[ie tehnica prezentdnd conceptul instalaliilor multi-media (scenariul si
sursele documentare nu sunt incluse)

Detaliere liste de cantitati

ACHIZITOR,

INSTITUTUL, NATIONAI., PENTRU STUDIEREA
HOLOCAUSTULUI DIN ROMAXIa.,,ELIE WIESEL"

Director

Florian

Contabil-$ef,

Graliela

PRESTATOR,

ASOCIEREA formatl din S.C. p0pp & ASOCIATII S.R.L",
WBSTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L. pi BERENBAT]M JACOBS ASS9CIATES
LLC.,

prin lider de as,.rciere POpp &ASOCIAIII SRL

reprezentat prin

Dragoq Andrei Marcu
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