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              CONTRACT SUBSECVENT DE  PRESTĂRI SERVICII  

                                      Nr.   ____________________ 

  

 

 

1. PREAMBUL 

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, al Hotărârii de Guvern 

nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice și al Acordului-cadru nr.     /           , s-a încheiat prezentul contract de 

prestări servicii 

 
Părţile 
 
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ALEXANDRIA, cu sediul în Alexandria, strada 

Alexandru Ghica, zona bloc 715 A, cod postal 140057,  CIF: 39520211,  cod IBAN deschis 

la Trezoreria Municipiului Alexandria, reprezentat legal prin domnul Ciobanu Bogdan 

Florentin – sef serviciu, în calitate de Achizitor pe de o parte, 

şi  

S.C.                           , cu sediul în                     , Sector/Judet ___________, Str               , 

nr.     , telefon: _________, fax: _________, având codul fiscal __________, cont IBAN 

_______________ deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentată prin dl/dna _________ – 

Administrator, în calitate de Prestator, pe de alta parte, denumite în continuare fiecare în 

parte, „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”, au convenit încheierea prezentului acord cadru. 

2. TERMENI ŞI DEFINIŢII 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. achizitor şi prestator - părţile contractante aşa cum acestea sunt numite în 
contract;  

b. beneficiar - beneficiarul contractului și al serviciilor, respectiv Ministerul 

Dezvoltării, Lucrăriilor Publice și Administrației; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate 

prin contract,  acceptate ca fiind corespunzătoare de către achizitor; 

d. forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 

inevitabil, care împiedică în tot sau în parte executarea obligațiilor ce le revin potrivit 

prezentului contract si este constatată de o autoritate competenta; 

e. zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile 

lucrătoare; an - 365 de zile.  

http://idrept.ro/00178257.htm
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f. conflict de interese – prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care 

membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care 

acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii 

de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un 

interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element 

care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.  

g. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de prestare servicii 

ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de 

neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din 

contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese). 

h. perioada de implementare a contractului– perioada de execuție de către 

prestator a obligațiilor ce îi revin conform prezentului contract. 

3. INTERPRETARE 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 

context. 

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 

dacă nu se specifică in mod diferit.  

3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI   

4.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii de restaurant și de servire a 

mâncării pentru 4 secții ale Clubului în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul 

contract. 

4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, pentru 

serviciile prestate și recepționate. 

5. PREŢUL CONTRACTULUI 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului  de către 

achizitor, conform tarifelor prestatorului, este de ___________ lei fără TVA, respectiv 

___________lei cu TVA. 

5.2 Plata se va realiza lunar pe baza pontajelor lunare ale secțiilor și  a facturii emise 

de prestator pentru numărul de porții efectiv consumate. 

5.3. Prețul pe porție este de 28 de lei, fără TVA, și 30,52 lei, cu TVA. 

6. DURATA CONTRACTULUI 

6.1 Prezentul contract este valabil de la _____ pana la _______.  

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

7.1 Prestatorul va presta serviciile în condițiile stabilite prin prezentul contract  

următoarele: 

- pontajele lunare si tabelul nominal cu semnaturile jucatorilor care au confimat 

pentru servirea mesei. 

7.2 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că 

anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerinţelor prevăzute în caietul de 

sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
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7.3. Contractul subsecvent va fi insoțit de către pontajul lunar tabelul nominal cu 

semnaturile jucatorilor care au confimat pentru servirea mesei. 

8. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI  

8.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii de restaurant și de servire a 

mâncării, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini. 

8.2 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 

umane, materialele şi orice alte echipamente, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute 

de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

8.3 (1) Prestatorul se obligă ca serviciile ce fac obiectul prezentului contract să 

respecte toate clauzele prevăzute în prezentul contract şi anexele sale – parte integrantă a 

contractului. 

(2) În cazul în care Prestatorul nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul 

contract, Achizitorul are dreptul de a considera că Prestatorul nu are capacitatea de a 

răspunde solicitărilor Achizitorului şi poate rezilia contractul. 

8.4  Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

-   Daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Specificațiilor tehnice întocmite de către 

achizitor. 

08.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate 

cu solicitările din caietul de sarcini. Totodată, este răspunzător atât pentru siguranţa tuturor 

operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 

toată durata contractului. 

8.6. Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea Achizitorului 

şi în termenul indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de erori sau/ 

şi de neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. 

8.7. Prestatorul este obligat să respecte instucţiunile transmise în scris de către 

Achizitor ca şi cum acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract 

fiind aplicabile în integralitate. 

9.CESIUNEA  

9.1 Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate 

prin prezentul contract. 

9.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligațiile 

asumate prin contract. 

10. CONFLICTUL DE INTERESE 

11.1 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice 

situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului.  

11.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va 

asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din 

teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va 

înlocui, în 2 zile lucrătoare şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru 
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al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care 

se regăseşte într-o astfel de situaţie.  

12. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

12.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau 

informaţii pe care acesta le solicită şi care sunt necesare îndeplinirii contractului. 

12.2 Achizitorul  are dreptul de a verifica prestarea serviciilor cu cerințele din 

Specificațiile tehnice și se obligă să recepţioneze serviciile prestate. 

12.3 Achizitorul se obligă să efectueze plățile aferente serviciilor prestate. 

13. ACCEPTAREA/ RECEPŢIA SERVICIILOR  

13.1. Achizitorul se obligă să accepte spre plată serviciile prestate în termenele şi la 
standardele de calitate convenite prin prezentul contract.  

13.2. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 
stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini 

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

14.1 Plata facturii se va efectua în lei, în termen de 30 de zile de la primirea facturii în 

original la sediul achizitorului, sau în conformitate cu prevederile legii.  

14.2 Plata către Prestator se va face prin ordin de plată, în contul IBAN 

________________, deschis la Trezoreria Alexandria. Orice schimbare a contului 

Prestatorului va fi notificată oficial Achizitorului, în maxim 2 zile de la schimbare, fără a 

necesita act adițional. 

14.3. (1) Plata devine exigibilă numai după recepţia serviciilor. 

(2) Efectuarea plăţii este condiţionată de îndeplinirea de către Prestator a tuturor 

obligaţiilor ce îi revin conform prezentului contract, dovedită prin acceptarea de către 

Achizitor a serviciilor prestate. 

15. VERIFICĂRI 

15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a 

stabili conformitatea lor cu prevederile din Oferta tehnică și din Caietul de sarcini.   

15.2 Eventualele disfuncționalități apărute în derularea și îndeplinirea prezentului 

contract vor fi consemnate într-un proces verbal constatator contrasemnat și de prestator. În 

acest proces verbal se vor stabili și termenele de remediere. 

16.  ÎNCETAREA SI DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI: 

16.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații :  

a) la termen, prin executarea  de către ambele părți a  tuturor obligațiilor ce le revin 

conform prezentului contract și legislației aplicabile; 

b) prin acordul părților consemnat în scris; 

c) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una  din părți  nu își execută  sau execută 

necorespunzător  obligațiile contractuale.  

17. AMENDAMENTE 

17.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația în 

vigoare. 

18. FORŢA MAJORĂ 

18.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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18.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

18.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 

dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

18.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 

dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

18.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai 

mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 

drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-

interese. 

18.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de prestare servicii de 

către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări 

de forţă majoră care apar după data semnării contractului de prestare servicii de către părţi. 

18.7 Prestatorul nu va răspunde pentru daune-interese/majorări de întârziere dacă, şi 

în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul 

contract de prestări servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, 

achizitorul nu va datora majorări de întârziere pentru plăţile cu întârziere, pentru 

neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura 

în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei 

majore. 

18.8 Cazul fortuit nu este exonerator de răspunderea contractuală. 

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

19.1 Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 

cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 

19.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi 

Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 

solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti  competente. 

20. SUBCONTRACTAREA 

20.1 Subcontractarea se realizează în condițiile prevăzute de art. 218 - 220 din 

Legea nr. 98/2016.  

21. AJUSTAREA PREŢULUI 

21.1. Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract subsecvent şi care vor fi 

prestate de către Prestator, plățile datorate de către Achizitor sunt cele stabilite în Caietul 

de sarcini. 

21.2. Preturile rămân ferme si nu se modifică pe toată durata prezentului contract 

subsecvent, excepție fiind situația reglementată de prevederile art. 164 alin. 4 din H.G. 

395/2016. 

22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

22.1 Limba care guvernează contractul este limba română.  

23. COMUNICĂRI 
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23.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă şi în scris. 

        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii. 

23.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau  e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

30. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

31. DISPOZIŢII FINALE 

31.1 Contractul subsecvent conține 6 pagini și anexele lui (pontaj, caiet de sarcini 

etc.) 

31.2 Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, unul pentru achizitor şi 

unul pentru prestator.     

 

            ACHIZITOR                                                  PRESTATOR 
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