Acord - cadru de servicii

"Prevenirea şi combaterea înzâpezirii drumurilor judeţene
prevăzute în Anexa" - Zona VI (lot 6)
Cod CPV 90620000-9: Servicii de deszăpezire
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1. Părţile acordului-cadru
în temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, conform Raportului procedurii de atribuire nr.
21033/16.10.2020,
între:
JUDEŢUL TIMIŞ, prin Consiliul Judeţean Timiş, cu sediul în B-dul Revoluţiei din 1989, Nr. 17, Timişoara
300034, Tel 0256/406.300, Fax 0256/406.301, Cod fiscal 4358029, Cont R066 TREZ 24A8 4500 0200 200X
deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentat prin domnul C[LIN IONEL DOBRA, preşedinte al Consiliului
Judeţean Timiş, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,
Şi

SC AXO UTIL SRL, cu sediul în Timişoara, str.Dragoş Vodă, nr.17, tel. 0720830536/fax 0356466498,
număr de înmatriculare J35/2241/2007, cod fiscal R021921091, cont nr.R002TREZ6215069XXX010265 deschis
la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin Alin Cosmin MICLEA, având funcţia de Administrator, în calitate de
promitent-prestator, pe de altă parte,
a intevenit prezentul acord-cadru în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe toată
durata de desfăşurare.
2. Scopul acordului cadru
2.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor şi condiţiilor esenţiale care vor guverna
contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.
2.2 — Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea serviciilor de Prevenirea ş i com baterea

înzâpezirii drumurilor judeţene - Zona VI (zona definită în Anexa 2), aşa cum sunt acestea descrise în caietul de
sarcini, anexă la prezentul acord-cadru.

3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 2 ani (două perioade de iarnă), adică de la 21.10.2020(data
semnării de către ambele părţi) până la 15.03.2022.
3.2 (1) - Durata contractelor subsecvente va fi următoarea:
1.15.11.2020-15.03.2021;
2. 15.11.2021-15.03.2022.
(2) - în cazul în care condiţiile meteorologice o vor impune, părţile vor prelungi/reduce, de comun acord,
durata estimată a fiecărui contract subsecvent.
4. Preţul unitar al serviciilor
4 . 1 - Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator în propunerea financiară şi este
prevăzut în Anexa nr.l, la prezentul acord-cadru.
5. Ajustarea preţului
5.1 - Preţurile unitare sunt ferme şi nu se ajustează.
6. Cantitatea previzionatâ
6.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este
prevăzută în anexa 3 la prezentul acord-cadru.
7. Obligaţiile promitentului- prestator
7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută in
i a
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
Promitentul-prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor,
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ă presteze serviciile în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
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7.3 - Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru
sau în legătură cu serviciile prestate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
7.4 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acordcadru.

8. Obligaţiile promitentului-achizitor
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul convenit,
conform contractului subsecvent.
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de
atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu
excepţia cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor.
8.3 - (1) Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o nouă procedură de atribuire, atunci când valoarea
estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor
subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu
anumite praguri valorice.
(2) Orice modificare a acordului-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile
prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în
conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
(3) în situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral
acordul-cadru iniţial.
8.4 - Promitentul-achizitor are dreptul de a modifica conţinutul Anexei 2, în cazuri justificate.
9. Com unicări

9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
10. Documentele acordului cadru:
a) propunerea tehnică;
b) propunerea financiară;
c) caietul de sarcini;
d) alte anexe:
Anexa 1 : Preţuri/tarifele unitare ale serviciilor, pe baza cărora se vor încheia contractele subsecvente;
Anexa 2 : drumurile judeţene cuprinse în zona teritorială VI (nivele de viabilitate);
Anexa 3: cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente.
11. încetarea acordului cadru
11.1
- (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:
- prin ajungerea la termen
- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în
raport cu anumite praguri valorice
(2) Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor ;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate prin prezentul acord - cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a
părţii în culpă.
.2. - Rezilierea contractului subsecvent de servicii atrage r°7i|!oroa Ho Hront a nwm>n+iiin¡ a<-0rd-cadru.
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12. Litigii
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor
soluţiona pe cale amiabilă. în situaţia în care părţile nu se înţeleg pe cale amiabilă, litigiile se vor soluţiona de
către instanţele judecătoreşti din Timişoara.
Părţile au convenit să încheie aziio , Jo ,2o 7d prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
PROMITET - ACHIZITOR,
JUDEŢUL TIMIŞ
Preşedi
Călin î l oi

PROMITENT-PRESTATOR,
SC AXO UTIL SRL
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Vicepreşe
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Administrator
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Serviciul Consultanţă şi Avizare^uridică
ircea Răzvan DUŞA
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Direcţia Tehnică
Florin IGNÂTONI
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Serviciul Administrare şi Control Drumuri
Vilus
TUDOi
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Serviciul Achiziţii Publice
Georgeta PRISECARU
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