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n r . 219/18.03.2015 

In temeiul O U G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, completata si modificata 
ulterior, s-a incheiat prezentul contract de de prestări servicii, intre: 

ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ, adresa: str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector 1, 
telefon/fax: 269..06.05, codul fiscal 4505375, cont IBAN R 0 7 3 TREZ 24G6 7500 0200 109X, 
Trezorerie Sector 1, reprezentată prin Director Dr. Ancuta Elena Oprea, în calitate de achizitor, pe de 
o parte si 
S.C. LORENTZ ELECTRIC SRL, adresa sediului: Bucureşti, Str. Rusetu, nr. 10, Scara A, Etaj 2, Ap. 
9, sector 6, J40/7339/1993, CUI 3739629, cont Trezorerie RO20TREZ7065069XXX004477 , deschis 
la trezoreria sector 6, reprezentat prin Lorentz Iulian, funcţia administrator, în calitate de prestator , 
a intervenit prezentul contract. 

2 . Definiţii 
2 . 1 . In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale. 
b. achizitor si prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 
e. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face 
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu 
este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti; 

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3 . I n t e r p r e t a r e 
3. 1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3. 2. Termenul "zi"sau "zi le" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

C l a u z e o b l i g a t o r i i 

4. Obiec tu l p r inc ipa l al con t r ac tu lu i 
4.1 Prestatorul se obliga sa efectueze servicii de verificare P R A M - Cod CPV 50532000-3, in 

perioada convenita si in conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, conform 
ofertei. 

4.2 Achizitorul se obliga sa plătească preţul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. 

5. P r e ţ u l con t r ac tu lu i 
5. 1. Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de către achizitor, este de 

49.590,00 lei, la care se adaugă taxa pe valoare adăugata 11.901,60 lei. 
Valoarea totala a contractului este 61.491,60 lei. 

6. D u r a t a con t r ac tu lu i 
6.1 Durata prezentului contract este de cea 18 zile, incepand de la data 18.03.2015, pana la 06.04.2015. 
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7. Documen te l e c o n t r a c t u l u i 

7.1 Documentele contractului sunt: 
• Oferta financiara 
• Proces verbal de recepţie pentru serviciile prestate. 

8. Obl igaţ i i le p r inc ipa le ale p r e s t a t o r u l u i 
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la performantele prezentate in oferta. 
8.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de verificare instalaţie electrica. 

Totodată este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de prestare utilizate, 
garantând lucrarea pe o perioada de 1 (un) an. Prestatorul este obligat de a supraveghea lucrările 
impreuna cu reprezentantul achizitorului si sa respecte normele de protecţie a muncii , PSI si de 
sănătate. 

8.3 Serviciile prestate trebuie sa indeplineasca condiţii de calitate, performanta si siguranţa in 
exploatare si se executa obligatoriu doar de specialiştii angajaţi sau acreditaţi ai prestatorului. 
Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile convenite, cu atenţia si promtitudinea cuvenita, in 
concordanta cu obligaţiile asumate prin contract si in conformitate cu normele A.N.R.E. in vigoare. 

8.4 Se va incheia proces verbal/referat justificativ de recepţie, pentru fiecare intervenţie de verificare, 
care va fi semnat de un reprezentant al achizitorului. 

9. Obl igaţ i i le p r inc ipa le ale ach iz i to ru lu i 
9.1 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului facilităţi pe care acesta le-a cerut în 

propunerea tehnică pentru îndeplinirea contractului. 
9.2 Achizitorul se obliga sa plătească preţul către prestator in termen de 60 zile de la emiterea facturii 

de către acesta pe baza de proces verbal de recepţie, cu respectarea prevederilor 
O.U.G. nr. 34/2009. 

9.3 Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt t imp posibil. 

10. Sanc ţ iun i p e n t r u ne indep l in i rea cu lpabi la a obl igaţ i i lor 
10. 1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuşeşte sa-si executa obligaţiile asumate 

prin contract (intarzie sau devansează prestarea serviciilor) atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota de 0,2%/zi din valoarea 
contractului, pentru perioada care decurge intre data din graficul de execuţie aferenta respectivei 
prestaţii si data reala a prestării. 

10. 2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu efectuează serviciile convenite, sau prestaţia 
este de calitate necorespunzatoare, atunci achizitorul are dreptul de a deduce /cere o suma 
echivalenta cu o cota de 5 0 % din valoarea contractului, care va fi reţinuta din plata către prestator 
sau achitata neintarziat de către acesta. In caz contrar vor fi percepute penalităţi de 0,1 %/zi 
întârziere, aplicabile cotei de 5 0 % din valoarea contractului, care reprezintă daune cauzate de 
neprestarea serviciilor. 

10. 3. In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile in termen de 30 de zile 
(cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2009) de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta 
are obligaţia de a plaţi, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota 0,2 %/zi din plata neefectuata. 

10. 4. In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, se va afla in imposibilitate de plata, dupa 
expirarea celor 30 zile (cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2009.), atunci va achita daune 
către prestator in valoare de 5 0 % din valoarea contractului executat si neplatit. 

10. 5. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de 
daune-interese. 

10. 6. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia ca aceasta 
renunţare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. 
In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract executata pana la data denunţării unilaterale a contractului. 
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C l a u z e s p e c i f i c e 

1 1 . Alte resposabi l i ta t i ale p r e s t a t o r u l u i 
11.1 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute in contract cu profesionalismul si 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
11.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor in conformitate cu oferta. 

Totodată, este răspunzător pentru operaţiile si metodele de prestare utilizate, pe toata durata 
contractului. 

11.3 Prestatorul are obligaţia sa faca cunoscut angajaţilor sai, Normele de Protecţia Muncii , pentru 
prevenirea si evitarea accidentelor de munca, precum si a imbolnavirilor profesionale cu privire 
la activitatea desfăşurata de către aceştia in incinta Administraţiei Gradina Zoologica. 

11.4 Prestatorul este direct răspunzător pentru conduita angajaţilor sai pe t impul desfăşurării 
prestaţiilor in incinta Grădinii Zoologice si pentru modul in care aceştia se conformează 
obligaţiilor impuse de normele de protecţia muncii . 

11.5 Achizitorul (autoritatea contractanta) nu va fi responsabil sau răspunzător, in nici o situaţie, de 
producerea unui accident de munca a personalului prestatorului. 

12. Alte responsabi l i t ă ţ i ale ach iz i to ru lu i 
12.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispoziţia prestatorului orice facilitaţi (spatii de depozitare, acces 

la utilităţi, etc.) pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

13. Recepţ ie si ver i f icăr i 
13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile ofertei. 
13.2 Verificările vor fi efectuate, de către reprezentanţii achizitiorului, in conformitate cu prevederile 

din prezentul contract. 

14. î n c e p e r e , f inal izare, în tâ rz ie r i , s i s ta re 
14.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a incepe prestarea serviciilor dupa semnarea contractului. 

(2) In cazul in care prestatorul suferă intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, 
datorate in exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adaugă la preţul contractului. 

14.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta perioada de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, in t imp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor 
de prestare asumate se face cu acordul pârtilor, prin act adiţional. 

14.3 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere in îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului. 

15. A jus t a r ea p r e ţ u l u i con t r ac tu lu i 
15.1 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 

propunerea financiara. 

16. A m e n d a m e n t e 

16.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii 
contractului. 

17. F o r ţ a m a j o r a 
17.1 Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. 
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17.2 Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate priit pieZfîTltul 
contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 

17.3 îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia. 

18. So lu ţ ionarea litigiilor 
18.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătura cu 
îndeplinirea contractului. 

18.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 
reuşesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa 
se soluţioneze, de catre instanţele judecătoreşti din România. 

19. L i m b a ca re guve rnează con t r ac tu l 
19.1 Limba care guvernează contractul este l imba romana. 

20. C o m u n i c ă r i 
20.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 

fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii 
cat si in momentul primirii. 

20.2 Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării in scris a primirii comunicării. 

2 1 . Legea apl icabi la con t r ac tu lu i 
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au inteles sa incheie azi 18.03.2015 prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

Di rec tor , P r e s t a t o r , 

C o n s u l t a n t a achiziţ i i , 
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