C L A U Z E C O N T R 4 C T U A L E SERVICII
PARTICONTRACTANTE
JUDETUL SALAJ, cu sediul in Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 12, telefon 0260614120, fax 0260-661097, cod fiscal nr. 4494764, cont nr
, deschis
la Trezoreria Zalau, reprezentat prin Pre§edintele Consiliului Judetean Salaj - Tiberiu Marc §i
Maru§ca Leontina - Lucica - director executiv, in calitate de Autoritate Contractanta, pe de
o parte
§i
, cu sediul in
,
tel.:
fax:
, C.U.I
, numar de inmatriculare
,
cont trezorerie nr.
, deschis la Trezoreria
reprezentata prin
, in calitate de Prestator, pe de alta parte.
ART. 1. DEFINITII
1.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpreta^i astfel:
a) contract - prezentul contract §i toate anexele sale;
h) Autoritate Contractanta §i Prestator - partile contractante, a§a cum sunt acestea
numite in prezentul contract;
c) Autoritate Contractanta - Jude^ul Salaj, prin pre§edintele Consiliului Jude^ean Salaj,
precum §i orice cesionari sau succesori permi§i ai acestuia.
d) Prestatorul - termenul ce define§te un operator economic individual sau un grup de
operatori economici care participa la prezenta procedura in asociere sau colaborare,
avand desemnat din randul lor un lider al grupului.
e) preful contractului - pre^ul platibil Prestatorului de catre Autoritatea Contractanta, in
baza contractului, pentru indeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;
f) servicii - activita^ile a caror prestare face obiectul contractului;
g) zi - zi calendaristica.
ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract: "Servicii de revizie generala, autorizare, intretinere §i
reparatii la centralele termice ale Consiliului Jude^ean Salaj"
ART. 3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Valoarea maxma a contractului platibil Prestatorului de catre Autoritatea Contractanta, este
de
lei la care se adauga T V A in valoare
lei, iar valoarea totala a
contractului este de
lei, detaliata astfel:
Nr. Grupa Tip/Model/Serie/An Adresa loc
crt
fabricatie
de
functionare

1

Cazan Buderus 215,2 lew.

Service
lunar
lei
fara TVA

Centrul de

1

Service
anual
lei
fara TVA

Autorizare
sau pregatire
pentru
autorizare
/an lei
fara TVA

Verificare
supape
de dona ori
pe an
/lei fara TVA

TOTAL
pe an
lei fara
TVA

model Logano G315
Serie /An fabricatie:
2530-107-00011563040294, tip
combustibihGN

cultura,
Zalau, strata 1
Decembrie
1918, nr. 11

2

Cazan Buderus 215,2 kw,
model Logano G 315
Serie /An fabricatie:
2530-101-00001563040294, tip
combustibihGN

Centrul de
cultura,
Zalau, str.Ptal
Decembrie
1918, nr. 11

3

Cazan Sime 56,5 kw, model
Planet Dewy 60BFR
Serie /An
fabricatie:37263019
56/2007
tip combustibihGN

Cladirea
Meses,
Zalau,
str.Unirii, nr.
7

4

Cazan Sime 56,5 kw, model
Planet Dewy 60BFR
Serie /An
fabricatie:37263019
58/2007
tip combustibihGN

Cladirea
Meses,
Zalau,
str.Unirii, nr.
7

5

Cazan Sime 130 kw, model
RS 129
Serie /An
fabricatie:37243010
84/2007
tip combustibihGN

Centrul
militar,
Zalau,
str.Pretorian,
nr. 100

6

Cazan Sime 130 kw, model
RS 129
Serie /An
fabricatie:37243010
88/2007
tip combustibihGN

Centrul
militar,
Zalau,
str.Pretorian,
nr. 100

7

Cazan Buderus 140 kw,
model Logano GE
315
Serie /An fabricatie:
2530-104-00022363040294, tip
combustibihGN

Muzeul
Judetean,
Zalau,
str.Unirii, nr.
9

8

Cazan

Buderus 140 kw,
Muzeul
model Logano G E
Judetean,
315
Zalau,
Serie /An fabricatie: str.Unirii, nr.

2

2530-101-00022363040294, tip
combustibihGN

9

Cazan D - A R P R E X
400/440, Serie/An
fabricatie: 1435008/1
998, 512 kw,
tip combustibihGN

Consiliul
judetean,
Zalau, str.Ptal
Decembrie
1918, nrl2

10 Cazan D-AR PREX
400/440, Serie/An
fabricatie: 1435706/1
999, 512 kw,
tip combustibihGN

Consiliul
judetean,
Zalau, str.Ptal
Decembrie
1918, nrl2

9

11 Supap Pentru cazane si vase In dotarea
de expansiune 16
cazanelor de
e
bucati de doua ori pe mai sus
an
Total pe an
TVA 19%
Total valoare
estimata
ART,4. Durata contractului
4.1. Durata contractului este de 1 an calendaristic de la data semnarii acestuia
4.2. Cazanele pentru care se achizitioneaza serviciile de revizie functioneaza numai pentru
asigurarea incalzirii, astfel ca prestarea serviciilor se va efectua numai in perioada de iama (in
perioada 15 octombrie- 15 aprilie)
ART.5. Documentele contractului
5.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Oferta de pre^ incarcata in SEAP
b) Caietul de sarcini.
c) Detalierea pre^ului - Lista cazanelor de la Consiliul Judetean Salaj
ART. 6. MODALITATI DE PLATA
6.1. Prestatorul are obliga^ia de a emite factura numai dupa intocmirea procesului verbal de
recep^ie, confirmat §i acceptat de catre Autoritatea Contractanta, a serviciilor prestate.
6.2 Autoritatea Contractanta are obliga^ia de a plati contravaloarea facturii emise intr-un termen
de eel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii inso^ita de procesul verbal de
receptie a serviciilor.
ART. 7. OBLIGATIA PRESTATORULUI
7.1. Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele servicii:
a) Revizia generala a centralei termice §i a instala^iilor la data semnarii prezentului contract;
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b) Verificarea lunara a cazanelor, vaselor de expansiune, pompelor, circuitelor, supapelor de
siguranta §i altor dotari din fiecare centrala termica;
c) Mentinerea in functiune a centralei termice, a instalafiilor §i echipamentelor la parametrii
proiectati;
d) Inlocuirea pieselor defecte;
e) Asigurarea standardelor de calitate specifice pentru serviciul prestat;
f) Verificarea supapelor la termenele prevazute de legisla^ie;
g) Autorizarea cazanelor pentru care au competen^a, potrivit autorizatiei, la termenele scadente
iar pentru cele care sunt de competen^a CNCIR participarea la pregatirea §i autorizarea acestora;
7.2. Prestatorul se obliga sa intervina la cererea Autoritatii Contractante, in maxim doua ore de
la semnalarea unei defec^iuni de catre aceasta.
7.3. Prestatorul se obliga sa asigure materialele de intretinere §i piesele de schimb, cu avizul
Autoritatii Contractante asupra pretului. Acestea se vor factura separat in baza unui proces verbal
de constatare emis de prestator.
7.4. Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele §i
orice alte asemenea, cerate de indeplinirea obligatiilor prevazute in contract.
7.5. Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor de prestare
utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
7.6. Serviciile prestate, in baza contractului, vor respecta standardele de calitate specifice
serviciului prestat.
ART. 8. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE
8.1. Autoritatea Contractanta se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
8.2. Autoritatea Contractanta se obliga sa interzica persoanelor neautorizate orice interventie la
echipamentele care fac obiectul prezentului contract.
8.3. Autoritatea Contractanta se obliga sa respecte termenele de plata prevazute in contract.
ART. 9. RECEPTIE §1 VERIFICARI
9.1. Autoritatea Contractanta are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini, propunerea tehnica §i contract.
9.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, propunerea
tehnica §i contract
ART 10. ASOCIATI (daca este cazul)
10.1. Prestatorul are obligatia de a incheia acordul de asociere cu asociatul/asociatii
desemnat/desemnati in oferta, in acelea§i condijii in care el a semnat Contractul cu Autoritatea
Contractanta.
10.2. (1) La incheierea Contractului, Prestatorul are obligatia de a prezenta acordul de asociere.
(2) Acordul de asociere constituie parte integrants a prezentului Contract
10.3. Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Autoritatea Contractanta de modul in care
asociatul/asociatii indeplinesc Contractul.
ART. 11, SUBCONTRACTANTI (daca este cazul)
11.1. Prestatorul are obligatia, de a incheia contractul cu subcontractantul desemnat, SC
, conform ofertei depuse.
11.2 (1) La incheierea contractului, Prestatorul are obligatia de a prezenta §i contracted cu
subcontractantii, in care se vor specifica concret serviciile care se vor presta de catre ace§tia, in
exprimare fizica §i valorica.
VIZAT JURIDIC,

(2) Datele de recunoa§tere ale subcontractantilor, precum §i contractele mcheiate cu ace§tia,
se constituie in anexe la Contract.
(3) Partea din Contract executata
de subcontractantul
SC
este
in valoare de
^lei.
11.3. Prestatorul este pe deplin raspunzator fa^a de Autoritatea Contractanta de modul in care
indepline§te Contractul cat §i pentru actele §i faptele subcontractan|ilor.
11.4. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de Prestator de modul in care i§i
indeplinesc parfile lor din Contract.
11.5. Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese asociatilor §i subcontractantilor daca
ace§tia nu i§i indeplinesc partile lor din Contract.
11.6. Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 218-220 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice si ale art. 150-161 din H.G, 395/2016.
ART.

12.

SANCTIUNI

PENTRU

NEINDEPLINIREA

CULPABILA

A

OBLIGATIILOR

12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu§este sa i§i indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, Autoritatea Contractanta are dreptul de a percepe din valoarea
serviciilor neprestate majorari de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.2. in cazul in care Autoritatea Contractanta nu onoreaza facturile in termenul stabilit,
prestatorul are dreptul de a percepe majorari de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi din valoarea
facturilor neachitate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei.
A R T . 13. R E Z I L I E R E A C O N T R A C T U L U I

13.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii §i de a pretinde plata de
daune interese.
13.2. Achizitotrul i§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii,
in eel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului §i care conduc la modificarea clauzelor contractual in a§a masura incat
indephnirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
A R T . 14. A M E N D A M E N T E

14.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
ART.15. C E S I U N E A

15.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale rezultate din
Contract.
15.2. Autoritatea Contractanta nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind
garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.
15.3. (1) Prezentul contract reprezinta §i contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din
incalcarea obligatiilor ce li revin tertului in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul
contract (daca este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul
consimte ca Autoritatea Contractanta se poate substitui in toate drepturile sale, rezuhate in urma
incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa
0 aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.
(2) in cazul in care Prestatorul este in imposibilitatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea te4ului in baza
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angajamentului ferm, terful sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului
care face obiectul respectivului angajament ferm.
ART.16. FORTA MAJORA
16.1. Forja Majora exonereaza Parjile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toata perioada in care aceasta ac^ioneaza.
16.2. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a Fortei Majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce l i se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.
16.3. Partea care invoca Porta Majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat §i in mod
complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care i i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
16.4. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 5 zile de la incetare.
16.5. Daca Autoritatea Contractanta estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 14 zile,
fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a Contractului, fara
ca vreuna dintre Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
ART. 17. GARANTII
17.1. Prestatorul raspunde pentru calitatea serviciilor prestate.
17.2. Prestatorul garanteaza ca serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt in
concordanta cu standardele de calitate in vigoare.
ART.18. INCETAREA CONTRACTULUI
18.1. Incetarea contractului presupune fie interventia unei cauze care face imposibila executarea
Contractului, fie interventia rezilierii.
18.2. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante
judecatore§ti, in cazul in care oricare din parti:
a) acordul scris al Partilor;
b) expirarea termenului pentru care a fost incheiat;
c) rezilierea pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor, cu plata de daune interese in
conditiile stabilite de instantele judecatore§ti;
d) interventia unui caz de Porta Majora in conditiile art. 16.5;
e) in conditiile art. 123 din Legea nr. 85/2014;
f) denuntarea unilaterala de catreAutoritatea Contractanta in urmatoarele cazuri:
-imposibilitatea continuarii relatiilor contractual, cu un termen de preaviz de 30
(treizeci) de zile;
-incetarea, din orice motiv, a Contractului de Servicii, motiv de incetare care poate fi
invocat exclusiv de catre Autoritatea Contractanta.
18.3. incetarea din orice motiv a Contractului nu afecteaza in vreun mod drepturile §i obligatiile
contractual ale Partilor anterioare datei incetarii.
ART. 19. NULITATEA
19.1. In cazul in care se stabile§te ca orice termen, conditie 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 parti ale Contractului.
ART. 20, Limba Contractului
20.1. Limba Contractului este limba romana.
VIZAT JURIDIC,

ART. 21. Comunicari
21.1. (1) Orice comunicare dintre Parji, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie
transmisa in scris, cu confirmare de primire, §i produce efecte de la momentul primirii de catre
destinatar.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat §i in
momentul primirii. ,
21.2. Comunicarile intre Parji se pot face §i prin fax sau e-mail, cu condifia confirmarii in scris
a primirii comunicarii.
ART. 22. Reprezentantii Partilor
22.1. Fiecare Parte va desemna o persoana pentru a actiona ca imputemicit al sau in legatura cu
activita^ile §i masurile necesare in vederea executarii Contractului.
ART. 23. Legea aplicabila Contractului
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Parjile au inteles sa incheie astazi,
, prezentul contract in 5 exemplare,
patru exemplare pentru Autoritatea Contractanta §i unui pentru Prestator.

PRESTATOR,
S.C.

AUTORITATEA CONTRACTANTA,
JUDETUL SALAJ
PRESEDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN
Marc Tiberiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Leontina - Lucica Maru§ca

DIRECTOR EXECUTIV,
Stefan-Mircea Ghiurco

VIZAT JURIDIC,
Adrian - Cosmin Cuzdriorean
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