Anexa 1 la proiect HCL nr.7255 din 10.09.2021

Contract de servicii
Nr. ……../20.09.2021
Preambul
În temeiul Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, si HG 395/2016 - Normele de
aplicare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între
COMUNA FRATAUTII NOI cu sediul în localitatea FRATAUTII NOI, Str. Principala FN, comuna
FRATAUTII NOI, judeţul Suceava, cod postal 727250, telefon/fax 0230 411003, Email:
primaria_fratautiinoi@yahoo.com, CUI4326990, IBAN RO49TREZ5955006XXX000892 deschis la
Trezoreria Mun. Radauti, reprezentata prin Domnul George Olari – Primar, in calitate de
BENEFICIAR în prezentul contract, pe de o parte
şi
SC ROTMAC-ECO SRL, cu sediul in localitatea Marginea nr. 719, jud Suceava, inregistrata la O.R.C.
sub nr. J33/202/2008, CUI RO 23147974, cont IBAN RO35TREZ5955069XXX002262, deschis
la Trezoreria unicipiului Radauti, titulară a licenței ANRSC clasa 2 nr. 5284 din 25.02.2021, emisă
prin Ordinul nr. 104 din 25.02.2021 de către Guvernul României – A.N.R.S.C., reprezentata prin dl.
Acovei Opris Mihai - Administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din
părţi;
f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru 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.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de salubritate pe raza UAT Fratautii Noi constand in Servicii de
colectare separata si transort separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind de la
gospodariile populatiei, din activitati comerciale din industrie si institutii inclusiv fractii colectate separat, fara
a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente eectrice si electronice, baterii si acumulatori.
Lot 1- Deseuri menajere nesortate (fractia umeda) in cantitate estimata de 960 Tone
Lot 2 - Deseuri menajere reciclabile nesortate (fractia uscata) in cantitate estiata de 240 Tone.
, începand cu data semnarii contractului pana la 31.12.2022, din locatiile si conform grafic stabilit de comun
acord şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul unitar la care se deruleaza contractul, plătibil prestatorului de catre achizitor, conform ofertei
acceptate, este de

Lotul 1 - Servicii de colectare, transport si depozitare deseuri menajere (fractia umeda) = 390,66 Lei/Tona
fara TVA
Lotul 2 - Servicii de colectare, transport si valorificare deseuri menajere reciclabile nesortate (fractia uscata)
= 799,15 Lei/Tona fara TVA
Valoarea contractului (conform cantitati estimate) este de 566.829,60 Lei fara TVA din care:
Lotul 1 - Servicii de colectare, transport si depozitare deseuri menajere (fractia umeda = 960 Tone) este de
375.033,60 Lei la care se adauga TVA19%
Lotul 2 - Servicii de colectare, transport si valorificare deseuri menajere reciclabile nesortate (fractia
uscata=240 Tone) = 191.796 Lei la care se adauga TVA19%

5.2. Beneficiarul va plati strict pentru serviciile prestate confirmate de cantitatile depozitate in spatii autorizate
conform legislatiei in vigoare.
Valoarea finala a contractului este stabilita de cantitatile reale colectate si depozitate in spatiile
autorizate, confirmate de Administratorul depozitului.
5.3. Plata serviciilor se face conform cu:
- recepţiile cantitative de deşeuri menajere şi asimilabil menajere transportate la groapa de gunoi , eliberate de
Administratorul gropii.
- recepţiile cantitative de deşeuri din materiale reciclabile (hârtie-carton, PET, sticlă) transportate în depozitele
unui valorificator autorizat;
- centralizator lunar al cantităţii transportate în rampa de gunoi;
- centralizator lunar al cantităţii transportate în depozitul unui valorificator autorizat;
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este - începând de la data semnarii contractului pana la 31.12.2022.
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data finalizarii acestuia.
6.3. Conform prevederi Art. 165 din HG 395/2016 la solicitarea beneficiarului, perioada de derulare a
contractului poate fi prelungita prin act aditional cu pana la maxim 4 luni, in cazul in care la data de
31.12.2022 nu a fost colectata intreaga cantitate contractata.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- Oferta prestatorului
- Caietul de sarcini
- Garantia de buna executie
- Graficul fizic de prestare a serviciilor si traseul de colectare
- Acte aditionale la contract - daca este cazul
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cu legislatia specifica in vigoare, la standardele şi sau
performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea
tehnică.
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau
în legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de
către acesta. Termenul convenit - Platile se fac lunar in periuoada 24-31 pentru serviciile prestate in luna
anterioara, in baza Proceselor Verbale de receptie insotite de documente justificative emise de
depozitele/spatiile autorizate conform legii pentru preluarea si stocarea deseurilor menajere/reciclabile.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de
plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va
relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu
o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de
întârziere, până la concurenta garantiei de buna executie constituite dupa care contractul este nul de drept.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din
plata neefectuată respectiv 0,5% pentru fiecare zi pana la concurenta debitului de plata in sarcina achizitorului
fara a se cumula penalitatile aplicate, dupa care prestatorul are dretul de a cere in instanta executarea silita.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 56.682,96
Lei, reprezentand 10% din valoarea contractului fara TVA calculata la nivelul cantitatii maxime prognozate,
pentru perioada de derulare a acestuia, până la intrarea în efectivitate a contractului.
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are
obligaţia de a notifica acest lucru prestatorul, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate.
12.5 - Garanţia de buna executie se constituie sub una din formele prevazute la Art. 40 din HG 395/2016.
In cazul in care se constituie prin retineri succesive din plata facturilor, prestatorul are obligatia de a deschide
un cont la Trezorerie in favoarea beneficiarului in care sa verse in termen de 5 zile de la data semnarii
contractului suma de 28.341,48 Lei reprezentand 0,5% din valoarea contractului fara TVA.
Beneficiarul va alimenta acest cont cu sume reprezentand 9,5% din valoarea Facturilor fara TVA emise de
prestator si acceptate la plata de beneficiar, pe intreaga perioada de derulare a contractului.
12.6. Rstituirea garantiei de buna executie se face la finalizarea contractului in baza Procesului Verbal de
receptie a serviciilor aferente contractului, in termen de maxim 14 zile de la receptia serviciilor.
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru
contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare
convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate,
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.
15. Recepţie şi verificări
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor incepand cu data intrarii in efectivitate a
contractului respectiv data constituirii garantiei de buna executie (5 zile de la semnarea contractului)
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de către
prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului se actualizează numai in conditiile in care modificari de ordin legislativ afecteaza
componente ale pretului, actualizarea facandu-se strict pentru acele componente ale pretului ce sunt afectate
de noile prevederi legislative.
18. Amendamente
18.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
19. Subcontractanţi
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se
constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator si achizitor de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Prestatorul si achizitorul au dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
19.5 - In cazul in care acordul de subcontractare prevede efectuarea platii pentru serviciile prestate de
subcontractant direct de catre Beneficiar atunci acesta va onora platile pentru serviciile confirmate de Prestator
ca fiind in sarcina subcontractantului si care au fost receptionate.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să
obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract si se poate face strict catre operatorii economici - asociati/subcontractanti implicati in
derularea contractului.
21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - 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.
21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi
să poată pretindă celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - 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.
22.2 - Dacă, după 15 de 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 judecatoreşti carora este arondat beneficiarul.
23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă
în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parţile au înteles să încheie azi 20.09.2021, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
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INIȚIATOR,
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Vizat C.F.P.
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