CONTRACT DE SERVIC II DE INFO RM A RE ŞI PU BLIC IT A T E
în vederea realizării m aterialelor de prom ovare a proiectului „ Im plem entarea cadrului
instituţional de dezvoltare strategică la nivelul Judeţului Tim iş”, cod SMIS 135760
N r . 3 / / ^ Î £ ? ? ? . . din

în temeiul:
Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi com pletările ulterioare, al Hotărârii
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Norm elor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi al Raportului achiziţiei nr.16.016/12.08.2020.
s-a încheiat prezentul contract de achiziţie publică de servicii, denumit în continuare “Contractul” .
între:
Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş cu sediul în Timişoara, cod poştal 300034, Telefon:
0256/406300, fax 0256/406301 cod fiscal 4358029, cont R021TREZ24A 510103580201X şi cont
R037TREZ24A 510103580202X deschise la Trezoreria Municipiului Timişoara, reprezentat legal prin
Călin-Ionel Dobra, preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
Şi

SC Hope Promo SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Valea Oltului, nr. 31-35, Sectorul 6, telefon:
0723.290.375, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J40/8099/2014, cod fiscal 25668707,
cont R059TREZ7065069X XX 013572 deschis la Trezoreria Sector 6, reprezentată prin Dan Popa Administrator, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CO NTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de informare şi publicitate în vederea
realizării materialelor de prom ovare a proiectului „Implem entarea cadrului instituţional de
dezvoltare strategică la nivelul Judeţului Tim iş”, cod SM IS 135760 în conformitate cu prevederile
Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Capacitate Adm inistrativă 2014-2020
şi ale contractului de finanţare nr. 479/08.05.2020.
1.2. Prestatorul se obligă să presteze aceste servicii în conformitate cu prevederile contractuale, cu
dispoziţiile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare şi conform
cerinţelor din Caietul de Sarcini, precum şi a celorlalte anexe ale Contractului:
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Comunicat de presă la începutul proiectului

Perioada
lunile 1-2

Afişe

lunile 1-2

E tap ele contractului

Pix touchscreen USB de 8 GB

lunile 15-16

Broşuri

lunile 15-16

Comunicat de presă la finalul proiectului

lunile 15-16

2. P R E Ţ U L C O N TR A C TU LU I
2.1. Preţul prezentului contráctil reprezintă suma de 7.880,00 Iei, la care se adaugă cota legală de TVA,
conform legii şi este compus din următoarele sume:
T ran şe de p la tă în ca d ru l contractului

Plăţi
lei fă ră TVA

Comunicat de presă Ia începutul proiectului

700,00

Plata nr.l

Afişe

150,00

Plata nr.2

Pix touchscreen USB de 8 GB

2.040,00

Plata nr.3

Broşuri

4.240,00

Plata nr.4

750,00

Plata nr.5

Comunicat de presă la finalul proiectului

2.2. Preţul contractului este ferm, plătibil etapizat, conform ofertei tehnice şi financiare.
3.

DURATA C O N T R A C T U L U I

3.1. Durata de executare a prezentului contract este de 16 luni de la data semnării acestuia de către
ambele părţi contractante, fără a putea depăşi perioada Contractului de finanţare nr. 479/08.05.2020.
3.2. în condiţiile în care, din m otive obiective, perioada de implementare a proiectului „Im plem entarea
cad ru lu i instituţional de dezvoltare strategică Ia nivelul Ju d e ţu lu i T im iş” , este necesar a fi
prelungită, se va încheia act adiţional, între părţi, cu acordul autorităţii contractante, fără ca prelungirea
duratei să poată genera costuri suplimentare care să conducă la depăşirea valorii iniţiale a contractului.
3.3. Executarea serviciilor aferente fiecărei etape din contract va începe la data menţionată în comanda
fermă emisă de către Achizitor în acest sens, cu respectarea şi în condiţiile caietului de sarcini.
4. D E F IN IŢ II
4.1. în prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
(a) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;
(b) A ct adiţional - document prin care se modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract de
achiziţie publică de servicii, în condiţiile Leeii 98/2016:
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(c) Caiet de Sarcini - documentul reprezentând Anexa la Contract, elaborat de către Achizitor, care
conţine specificaţii tehnice;
(d) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
(e) Forţă majoră - evenim ent independent de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă
îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre părţi şi include calamităţi, grave, sau alte perturbări ale

(f)

activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade,
insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări,
turbulenţe civile, explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul
părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă;
Lună - luna calendaristică (12 luni/an);

(g) Penalitate - despăgubirea stabilită în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre părţile
contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contract, în caz de
neîndeplinire a unei părţi a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor din contract
(majorări de întârziere şi/sau daune-interese);
(h) Preţul Contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza şi în conformitate cu
prevederile Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin Contract;
(i)

Servicii - orice activităţi care vor fi prestate de către Prestator în baza prezentului Contract;

(j)

Z i - înseam nă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede
expres că sunt zile lucrătoare;

5. IN T E R P R E T A R E
5.1. în prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la form a singular vor include
forma de plural, şi invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, şi
invers, acolo unde acest lucru este permis de context.
5.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică
în mod diferit.
6. D O C U M E N T E L E C O N T R A C T U L U I
6.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini nr. 11.910/25.06.2020;
b) Propunerea tehnică şi propunerea financiară nr. 14.699/29.07.2020;
c) Garanţia de bună execuţie;
d) Acte adiţionale, după caz.
7. R E S P O N S A B IL IT Ă Ţ IL E PR E ST A T O R U L U I
7.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta, în condiţiile legislaţiei române, serviciile prevăzute în
Contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică. Prestatorul va executa serviciile cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, conform celor
mai înalte standarde profesionale şi conform documentelor Contractului.
(2) Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu respectarea strictă a prevederilor din caietul de sarcini,
anexă la Contract.
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(3) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
7.2. Prestatorul se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor la care are acces, atât pe durata
executării contractului, cât şi după finalizarea acestuia.
7.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni in ju stiţie, 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
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
7.4. Prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele
asemenea, 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.
7.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este răspunzător de
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate.
7.6. Prestatorul va desemna, în scris (inclusiv prin email), persoana de contact în relaţiile cu
Achizitorul. Orice modificare a persoanei de contact va fi
adusă la cunoştinţa Achizitorului, în scris.
7.7. Prestatorul va transmite către Achizitor, pentru avizare, machetele şi, după caz, mostrele
materialelor de promovare elaborate, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de lansarea acestora.
7.8. Prestatorul va reface forma materialelor informative (comunicate de presă), conform tuturor
recomandărilor şi observaţiilor primite de la Achizitor, ori de câte ori este nevoie, până la obţinerea
avizului de identitate vizuală.
7.9. Prestatorul este obligat să utilizeze, pentru toate materialele de informare şi publicitate realizate,
indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală al Programului Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020.
7.10. Prestatorul va respecta toate indicaţiile finanţatorului privind măsurile de informare şi publicitate
ale proiectului conform MIV al Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi
contractului de finanţare.
7.11. Prestatorul va pune la dispoziţie toate resursele care sunt în sarcina sa pentru asigurarea bunei
desfăşurări a Contractului.
8. O B L IG A Ţ IIL E P R IN C IP A L E A LE A C H IZ IT O R U L U I
8.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în conformitate cu prevederile art.9 din
prezentul contract.
8.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul Contractului către Prestator în conformitate cu prevederile
art. 11.4. din prezentul Contract şi cu obligaţiile asumate.
8.3. Achizitorul va desemna, în scris (inclusiv prin email), persoana/persoanele de contact în relaţiile cu
Prestatorul. Orice modificare a persoanelor de contact va 11 adusă la cunoştinţa Prestatorului, în scris:
8.4. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului, în timp util, toate documentele şi va furniza toate
informaţiile de care Prestatorul are nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor contractuale.
8.5. Va asigura comunicarea cu finanţatorul în legătură cu materialele de informare şi publicitate
elaborate de către Prestator;
8.6. Achizitorul transmite prestatorului comanda fermă a exccutării serviciilor asumate prin contract aşa
cum sunt prezentate în caietul de sarcini şi propunerea tehnică.
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9. R E C E P Ţ IE ŞI V E R IF IC Ă R I
9.1. 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.
9.2. Verificările vor fi efectuate de Achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini şi ale prezentului Contract.
9.3. (1) Echipa de Implementare a Proiectului are obligaţia de a urmări îndeplinirea clauzelor
contractuale, de a efectua recepţia serviciilor, de a viza facturile emise, după semnarea procesului verbal
de recepţie a serviciilor prestate după fiecare etapă din contract.
(2) Recepţiile vor fi efectuate de către Echipa de Implementare a Proiectului constituită la nivelul
Autorităţii Contractante, cu respectarea termenului impus prin comanda fermă făcută de către
Beneficiar.
9.4. La finalizarea fiecărei etape a contractului, Prestatorul şi Achizitorul, vor semna Procese-verbale de
recepţie prin care se vor confirma serviciile prestate, însoţite, după caz, de materialele elaborate (printate
şi/'sau în format electronic, poze).
9.5. Plăţile către Prestator se vor face doar după semnarea Procesului verbal de recepţie prin care se
confirmă realitatea şi conformitatea serviciilor, prestate în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini, propunerea tehnică, propunerea financiară şi cu clauzele contractuale. Recepţia se va face de
către Echipa de Implementare a Proiectului.
10. ÎN C E P E R E , F IN A L IZ A R E , ÎN T Â R Z IE R I, SISTA R E
10.1. Prestatorul va începe prestarea serviciilor aferente fiecărei etape contractuale la data primirii din
partea Achizitorului a comenzii ferme în acest sens.
10.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie realizate în termenul convenit de părţi,
prestatorul având obligaţia respectării întocmai a termenelor sau perioadelor stabilite pentru fiecare
etapă a contractului.
(2) Termenele astfel stabilite pot fi modificate de către părţi, de comun acord, la solicitarea prestatorului,
în cazul în care întârzierea în realizarea obligaţiilor sale contractuale nu i se datorează, aceasta izvorând
din circumstanţe neobişnuite, care au intervenit ulterior şi care nu echivalează cu o încălcare a clauzelor
contractuale de către prestator.
10.3. în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
întârziere în îndeplinirea Contractului, din culpa exclusivă a Prestatorului sau care duce la pierderea
contractului de finanţare dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi şi despăgubiri Prestatorului,
conform prezentului Contract.
11. M O D A L IT Ă Ţ I DE PL A T Ă
11.1. Plata serviciilor prestate se va realiza eşalonat, în urma finalizării şi recepţionării serviciilor
prevăzute pentru etapele contractului.
11.2. în cazul prelungirii perioadei de implementare a proiectului, sumele prevăzute pentru tranşele de
plată rămase se vor re-eşalona, astfel încât valoarea totală a contractului să nu fie depăşită.
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11.3. Plata serviciilor prestate se va efectua pe baza facturilor emise de Prestator, numai după semnarea
procesului verbal de recepţie prin care se confirmă realitatea şi conformitatea serviciilor de informare şi
publicitate, cu Caietul de sarcini, propunerile tehnică şi financiară şi cu clauzele contractuale,
11.4. Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în termen de 30 (treizeci) de zile de la data
înregistrării facturii la sediul Achizitorului. Emiterea facturii se va face numai după predarea livrabilelor
şi admiterea la recepţie a serviciilor.
12. A JU STA R EA PR E Ţ U L U I C O N TR A C TU LU I
12.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
Preţul contractului de achiziţie publică este ferm, exprimat în lei şi nu poate fi ajustat pe toată durata de
derulare a contractului.
13. M O D IF IC Ă R I ŞI A M EN D A M EN TE
13.1. M odificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în
condiţiile prevăzute în legislaţia achiziţiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract.
13.2. Modificarea prezentului contract se poate realiza numai cu respectarea condiţiilor corespunzătoare,
prevăzute la art.221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Achizitorul are dreptul de a
denunţa unilateral contractul în cazul în care prestatorul nu înţelege să respecte prevederile legale
privind modificarea contractelor.
14. PE N A L IT Ă Ţ I, D A U N E-IN TER ESE
14.1. în cazul în care Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul
contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul fără TVA al contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1% din cuantumul obligaţiilor neîndeplinite la termen, calculată
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până Ia
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
14.2. Având în vedere faptul că Autoritatea Contractantă implementează proiectul cu finanţare
nerambursabilă prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, în situaţia în care Prestatorul nu
îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale în termenele stabilite sau şi le îndeplineşte în mod
necorespunzător, iar acest lucru cauzează pierderea totală sau parţială a finanţării, Prestatorul va suporta
daune/prejudicii de valoare egală cu sumele nedecontate de finanţator sau care au fost restituite de
Achizitor finanţatorului din cauza unor acţiuni sau inacţiuni ale Prestatorului.
14.3. Cuantumul penalităţilor de întârziere nu va putea fi mai mic decât cuantumul stabilit prin art.3 alin
2 1 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti,
precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi
completările ulterioare.
14.4.în cazul în care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde total sau parţial finanţarea aferentă
proiectului „Implementarea cadrului instituţional de dezvoltare strategică la nivelul Judeţului Timiş”,
cod SMIS 135760, Prestatorul se obligă să îl despăgubească pe Achizitor cu sumele nedecontate de
finanţator, sau care au fost restituite de către Achizitor finanţatorului.
14.5. In cazul în care, din culpa Prestatorului, Achizitorul va suferi corecţii financiare pentru
implementarea defectuoasă a proiectului „ Implementarea cadrului instituţional de dezvoltare strategică
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la nivelul Judeţului Tim iş”, cod SMIS 135760, Prestatorul se obligă să îl despăgubească pe Achizitor cu
sumele pe care finanţatorul proiectului le va aplica ca şi corecţii financiare, ca urmare a neregulilor
constatate în conformitate cu OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora.
15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI
15.1
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii :
a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi
legislaţiei aplicabile;
b) prin acordul părţilor, consemnat în scris;
c) prin denunţarea unilaterală de către o parte, în condiţiile prezentului Contract;
d) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile
contractuale.
15.2. în situaţia rezilierii, totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Prestator a
obligaţiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea
obligaţiilor contractuale neexecutate.
15.3. (1) Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după notificarea în scris a
Prestatorului cu 7 (şapte) zile anterior datei la care contractul se reziliază de drept, fără a mai fi necesară
îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei de judecată, în oricare din situaţiile
următoare, dar nelimitându-se la acestea, dacă:
a) Prestatorul nu prestează serviciile conform cu prevederile Contractului;
b) Prestatorul nu se conformează notificării emise de către reprezentantul Achizitorului, care îi
solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul Contract,
care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor contractuale ale Prestatorului;
c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile/notificările emise de către
Achizitor în condiţiile prezentului Contract;
d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;
e) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe
care achizitorul îl poate justifica;
f) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;
(2) în cazul în care prezentul Contract este reziliat, Achizitorul are dreptul de a obliga Prestatorul la
celelalte remedieri/acţiuni la care este îndreptăţit în baza Contractului.
15.4. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a acestuia în conformitate cu dispoziţiile
dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a
acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislaţiei achiziţiilor ;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor
care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene;
7
P r o ie c tI m p le m e n ta r e a c ad ru lu i in stitu ţio n a l d e d e zv o lta re stra te g ic ă la n iv elu l Ju d e ţu lu i T im iş”

c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.
15.5. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte
formalităţi şi fară intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau
cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.
15.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă face obiectul unei proceduri de dizolvare, şia suspendat activitatea sau se află în faliment. în aceste situaţii, Prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract prestată până la data denunţării unilaterale a
contractului.
15.7. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
16. GARANŢIA D E BUNĂ EXECUŢIE
16.1.(1) Antreprenorul se obligă să constituie Garanţia de Bună Execuţie a contractului în cuantum de
788,00 Iei.
(2) în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a
reîntregi garanţia în cauză.
(3) Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi în vigoare până Ia
finalizarea contractului de către acesta
(4) în cazul în care pe parcursul executării contractului se suplim entează valoarea acestuia, executantul
are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului.
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului în valoare de 788,00 lei, reprezintă 10% din
valoarea contractului fără TVA şi se constituie în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii
contractului semnat de ambele părţi. Perioada pentru care sc constituie garanţia de buna execuţie trebuie
să acopere întreaga durată de valabilitate a contractului.
16.3. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul
acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin:
a) virament bancar (se va prezenta ordinul de plată prin care se face dovada constituirii garanţiei de bună
execuţie în contul achizitorului R071TREZ6215006X XX 000339 deschis la Trezoreria Timişoara).
16.4. Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în conform itate cu prevederile art.
42 din HG nr. 395/2016.
16.5. Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului,
în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asum ate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, Achizitorul va notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată
obligaţiile care nu au fost respectate.
17. FO R Ţ A M A JO R Ă
17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii.
17.3. 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.

17.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării
consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părţi.
17.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile,
oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fară
ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
18. SO L U Ţ IO N A R E A L IT IG IIL O R
18.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
18.2. In ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul Achizitorului.
19. D R E PT U R I DE P R O P R IE T A T E IN TE L E C T U A L Ă
19.1. Orice rapoarte, documente relevante compilate ori elaborate de către Prestator sau de către
personalul său salariat/contractat în executarea prezentului contract vor deveni proprietatea exclusivă a
Achizitorului, pe măsură ce sunt produse şi, respectiv, însuşite de Achizitor.
19.2. De la data aprobării şi recepţionării de către Achizitor, Prestatorul cesionează în mod exclusiv
toate drepturile de autor către Achizitor pe durată nelimitată, Prestatorul nemaiputând avea pretenţii
financiare suplimentare faţă de preţul stabilit în prezentul contract.
19.3. Se consideră că (prin semnarea Contractului) Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să
folosească şi să transmită documentele şi rezultatele elaborate şi/sau prelucrate de către Prestator în
executarea contractului, inclusiv modificările aduse acestora.
19.4. Prestatorul şi subcontractanţii acestuia nu vor publica articole referitoare Ia serviciile care fac
obiectul prezentului contract, nu vor face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii
pentru terţi şi nu vor divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, fară acordul scris prealabil al
acestuia.
19.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală
ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a
Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă,
fară limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de
proprietate intelectuală ori industrială.
20. C A R A C T E R U L C O N F ID E N Ţ IA L A L C O N TR A C TU LU I
20.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează
cu respectarea term enelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la
informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
21. LIM B A C A R E G U V ER N EA ZĂ C O N T R A C T U L
21.1. Limba care guvernează Contractul este limba română.
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22. SUBCONTRACTANŢI
22.1. La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie
furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanţii nominalizaţi în
ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente
prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să fie în concordanţă cu
oferta şi să cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita la: denumirea subcontractanţi lor. reprezentanţii
legali ai acestora, datele de contact, activităţile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă
prestaţiilor, etc.
22.2. Prestatorul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi în perioada de implementare a
Contractului, numai cu acordul prealabil al achizitorului şi cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o
modificare substanţială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare
privind achiziţiile publice.
22.3. Prestatorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant în perioada de
implementare a contractului, fară acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de către Prestator în vederea obţinerii
acordului Achizitorului, într-un termen rezonabil, înainte de momentul începerii activităţii, de către noii
subcontractanţi.
22.4. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor
situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul
care urmează să fie îndeplinit.
22.5. Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nicio situaţie
răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
22.6. Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, agenţilor,
salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau
salariaţilor acestuia.
22.7. Achizitorul, prestatorul precum şi subcontractanţii, dacă este cazul, au obligaţia să respecte prevederile art. 150
şi următoarele din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare.

23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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 dintre părţi se pot face telefonic, prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
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Drept pentru care s-a încheiat astăzi
prezentul contract în 3 (trei) exemplare în original,
dintre care 1 (un) exemplar pentru Prestator şi 2 (două) exemplare pentru Achizitor.
ACHIZITOR,

PRESTATOR,

JUDEŢUL TIMIŞ
Prin

SC H OPE PROM O SRL
Prin
Administrator

CONSILIUL JUDEŢEAN
Preşedinte^
Călin -Ione;

Dan PO PA

I < < ' t r t O L V iN A N C t ^ K '-f...

■ je —

I

Direcţia Buget-Finanţe, inform atizare
Director executiv
Marcel MARClfi

Serviciul Consultanţă şi Avizare Juridic
Şef seryt£iv\ \
Consilier juri

ufM - ;

Direcţia de Investiţii şi M anagementul Proiectelor
Director executiv
M ugurei B O I^ U E ^ ^ ^ ^ ^

/V
(C

M anager de proiect
Consilier superior /
Daniela GHÎNEÂ

Serviciul Achiziţii Publice
Consilier achiziţii publice
Anişoara EM ANUIL
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