Nr.

CONTRACT DE SERVICII
din data

PARTI CONTRACTANTE
JUDEJUL SALAJ cu sediul in Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 12, teiefon 0260-614120, fax 0260661097, cod fiscal nr. 4494764, cont nr. RO08TREZ24A800130203030X deschis la Trezoreria ZaIau,
reprezentat prin pre§edinte Tiberiu Marc §i director executiv Maru§ca Leontina - Lucica, in caiitate de
achizitor, pe de o parte
,
RO
reprezentata prin

,

cu sediul
, tel:
, cod
, cont nr.
, deschis la Trezoreria
, in caiitate de prestator, pe de alta parte.

fiscal
,

ART. 1 DEFINITII
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpreta^i astfel:
a. contract - prezentul contract §1 toate anexele sale;
b. achizitor $iprestator - par^ile contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prefui contractului - pre^ul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrals §i corespunzatoare a tuturor obliga^iilor asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
t.forfa majora - un eveniment mai presus de controlul par|ilor, care nu se datoreaza gre§elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului §i care face imposibila executarea §1,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolu^ii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restric^ii aparute ca urmare a unci carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat for^a majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneiadin par^i;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului consta in: „Servicii de tiparire si livrare bilete de acces la obiectivele de
patrimoniu Castrul Roman Porolissum si Castrul Roman Buciumi**
2.2. Prestatorul se angajeaza sa livreze 13.000 bucafi bilete astfel:
- 2.000 buca|i cu valoarea de 6 lei - adulti;
- 1.000 bucafi cu valoarea de 3 lei - pensionari;
- 2.000 buca^i cu valoarea de 2 lei - copii;
- 2.000 buca^i cu valoarea de 15 lei - grupuri de 3 - 10 persoane;
- 2.000 buca^i cu valoarea de 40 lei - grupuri de 11 - 25 persoane;
- 1.000 bucafi cu valoarea de 60 lei - grupuri de 26 - 45 persoane;
- 1.000 bucati cu valoarea de 100 lei - grupuri de peste 45 persoane;
- 1.000 bucati cu valoarea de 200 lei/ ora - tarif fotografiere/ filmare/ filmare aeriana;
- 1.000 buca|i gratuit.
Art.3. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea contractului este de
lei la care se adauga TVA in valoare de

lei.

Art.4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Termenul livrare a biletelor este 15 zile de la data semnarii contractului.
4.2. Livrarea produselor se va face la sediul achizitorului, unde vor fi receptionate cantitativ si
calitatativ pe baza de proces verbal.
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Art.5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului sunt:
a) Oferta;
b) Specificatiile tehnice.
Art.6. OBLIGATIILE PARJILOR
6.1. Prestatorul se obliga sa livreze produsele cu respectarea specificapilor din caietul de sarcini §i
numai dupa ce se prime^te bunul de tipar din partea achizitorului.
6.2. Achizitorul se obliga sa puna la dispozi^ia prestatorului orice informa^ii §i documente pe care le
considera necesare indeplinirii contractului.
6.3. Prestatorul are obligatia de a prezenta Autoritatii Contractante grafica realizata avand in vedere
specificul celor doua obiective de patrimoniu §i in concordan^a cu cele solicitate prin caietul de sarcini, in
termen de 5 zile de la semnarea contractului.
6.4. Achizitorul va aproba grafica ^i va da bunul de tipar in termen de 2 zile de la primirea acesteia
daca grafica corespunde cerintelor solicitate.
6.5. Achizitorul va notifica in scris prestatorul daca grafica nu indepline§te cerinjele din caietul de
sarcini §i va solicita modificarile necesare an termenul precizat la art. 6.4.
6.6. Prestatorul are obligatia de a tipari biletele in termen de 10 zile.
6.4. Achizitorul se obliga sa respecte termenele de plata prevazute in contract.
Art. 7. GARANTII
7.1. Prestatorul raspunde pentru calitatea serviciilor prestate.
7.2. Prestatorul are obligatia de a garanta ca serviciile prestate prin contract corespund caracteristicile
solicitate.
7.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorul, in scris, orice plangere sau reclamafie ce
apare in conformitate cu aceasta garan^ie.
Art. 8. MODALITATI DE PLATA
Achizitorul are obligatia de a platii contravaloarea facturii emise intr-un termen de eel mult 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii inso^ite de procesul verbal de recep|ie §i acceptare aserviciilor prestate
Art. 9. RECEPJIE, INSPECJH §1 TESTE
9.1. Achizitorul are dreptul de a inspecta §i de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu
specificatiile solicitate.
9.2. Prestatorul va executa produsele dupa ce va primi bunul de executie. Numarul de simulari pana la
Bunul de executie: minim 1 - maxim 3
9.3. Daca vreunul din produsele nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar
prestatorul are obligatia, fara a modifica pre^ul contractului, de a inlocui produsele care nu corespund.
Art. 10. A M B A L A R E §1 MARC ARE
10.1. Prestatorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca aceslea sa faca fata, fara
limitare, la manipularea din timpul transportului.
10.2, Tpate materialele de ambalare a produselor, precum §i toate materialele necesare protecliei
produselor raman in proprietatea achizitorului.
Art.ll. LIVRAREA $1 DOCUMENTELE CARE INSOTESC PRODUSELE
11.1. Prestatorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectiv,
Consiliul Judetean Salaj, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 12, loc. Zalau.
11.2. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor de receptie a produselor.
VIZAT JURIDIC,
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Art.l2. SANCJIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATHLOR
12.1. In cazul in care, din vina sa exciusiva, prestatorul nu reu§e§te sa-§i indeplineasca obligatiile
asumate prin prezentul contract, prestatorul va percepe majorari de intarziere in cuantum de 0,1 % din valoarea
contractului, pentru fiecare zi de intarziere.
12.2. Daca achizitorul nu achita factura in termenul convenit intre parfi, prestatorul are dreptul de a
percepe majorari de intarziere in cuantum de 0,1 % din valoarea facturilor insu§ite §1 nedecontate la termenul
stabilit, pentru fiecare zi de intarziere.
12.3. Nerespectarea grava a obliga^iilor asumate prin prezentul contract de catre oricare din par^i
atrage rezilierea de drept a contractului $i da dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
12.4. Achizitorul i^i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma este supus procedurii insolven^ei, cu condi^ia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest
caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Art.l3 PORTA MAJORA
13.1 Porta Majora exonereaza Partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
13.2 Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a Fortei Majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.
13.3. Partea care invoca Porta Majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat §i in mod
compiet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea iimitarii consecintelor.
13.4 Partea care invocS forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia
in maximum 15 zile de la incetare.
13.5 Daca Porta Majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare Parte va avea dreptul sS notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a Contractului, fara ca vreuna
dintre Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Art.l4 SOLUTIONAREALITIGIILOR
14.1 Achizitor §i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea Contractului.
14.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitor §i prestatorul nu reu§esc sa
rezolve in mod amiabil o divergent^ contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatore^ti competente din Romania.
Art.15 INCETAREA CONTRACTULULUI
15.1 Contractul inceteaza in urmatoarele cazuri:
(a) acordul scris al Partilor;
(b) expirarea termenului pentru care a fost incheiat;
(c) rezilierea pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor;
(d) interventia unui caz de Porta Majora;
(e) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;
(f) Cesionarea drepturilor §i obligatiilor ce decurg din prezentul contract fara acordul prealabil al
celeilalte parti contractante.
15.2 Incetarea, din orice motiv, a Contractului nu afecteaza in vreun mod drepturile §i obligatiile
contractuale ale Partilor anterioare datei incetarii.
15.3. Rezilierea contractului se comunica in scris cu 2 zile inainte.
a) In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia de lucrari la zi §i a eventualelor
majorari, dupa care se vor stabili sumele ce trebuiesc platite in conformitate cu prevederile contractuale.
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b) Rezilierea contractului din vina executantului duce §i la plata de catre acesta a dauneior pricinuite
(diferen|a de pret la un nou contract, cheltuielile efectuate pe perioada dintre momentul incetarii derularii
contractului §i incheierea unui nou contract).
Art.l6 NULITATEA
16.1
In cazul in care se stabile§te ca orice termen, condi^ie sau prevedere inclusa in Contract este
nula, ilegala sau inaplicabila in orice fel, respectivul termen, conditie sau prevedere nu va afecta
valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte par^i ale Contractului.
Art.l7 LIMBA CONTRACTULUI
17.1 Limba Contractului este limba romana.
Art..l8COMUNICARI
18.1 (1) Orice comunicare dintre Par^i, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie transmisa
in scris, cu confirmare de primire, §1 produce efecte de la momentul primirii de catre destinatar.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in momentul primirii.
18.2. Comunicarile intre Parfi se pot face §i prin teiefon, fax sau e-mail, cu condi^ia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
Art. 19. L E G E A APLICABILA CONTRACTULUI
19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Art..20. C L A U Z E SPECIALE
20.1. Modificarea prezentului contract se face prin act adi^ional, cu acordul ambelor par^i.
20.2. Partile in^eleg sa ac^ioneze cu buna credin^a pentru respectarea drepturilor celuilalt, decurgand
din acest contract §i sa ia toate masurile pentru a asigura realizarea lui.
20.3. Parfile recunosc ca pracfic, este imposibil sa se prevada toate situatiile care pot aparea pe durata
contractului, convenind prin prezentul, ca inten^ia lor este ca acest contract sa functioneze corect §i fara a fi in
detrimentul oricareia dintre ele §i ca, daca in timpul derularii contractului una din par^i considera ca acest
contract actioneaza incorect, partile vor depune eforturi pentru a cadea de acord asupra unor ac^iuni legale
pentru a elimina cauza sau cauzele unci astfel de incorectitudini.
Prezentul contract a fost semnat azi
pentru achizitor §i un exemplar pentru prestator.

2017, in cinci exemplare, patru exemplare

ACHIZITOR,
JUDEJUL SALAJ

PRESTATOR,

PRE§EDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN
Marc Tiberiu

ADMINISTRATOR

DIRECTOR EXECUTIV,
Maru^ca Leontina - Lucica

VIZAT JURIDIC,
Cuzdriorean Adrian-Cosmin
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