CONTRACT SECTORIAL DE PRESTARI SERVICII
Nr. ____________/____________

In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, al H.G. nr. 394/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privimd achizitiile sectoriale, a fost incheiat
prezentul contract
1.

Partile contractante

1. R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, Calea
Bucuresti , nr. 325, cod RO10300854, J16/13.31/97, cont RO16RNCB0134041656690001 BCR Craiova, reprezentata prin Mircea Ovidiu DUMITRU - Director General si Andreea
Ramona SANDA - Director Economic – in calitate de achizitor
si
2. _________________, cu sediul ______________________, cod _____________________,
J___________, cont ________________ – _________________, reprezentata prin
__________________- in calitate de prestator
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile 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 - servicii aferente activităţilor legate de indeplinirea contractului;
e.forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. 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.
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 în mod diferit.
4 . Obiectul si pretul contractului
A. Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de
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VERIFICARE RADIOLOGICA
pentru echipamentele de control de securitate cu raze X, prevazute la art. 7 alin.(3) din prezentul
contract.
B.Pretul contractului este de ________ lei, la care se adauga T.V.A..
(1) In pretul contractului sunt incluse cheltuielile cu deplasarea reprezentantilor prestatorului la sediul
achizitorului, materialele, precum si oprice alte cheltuieli necesare indeplinirii contractului.
(2) Plata se va face pe baza facturii emisa de prestator, insotita de procesul verbal de receptie a
serviciilor prestate, aprobat de catre reprezentantii achizitorului.
(3) Termenul de plata este de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii insotita de actele
mentionate mai sus.
5 .Durata si executarea contractului
(1) Prezentul contract isi produce efecte de la data semnarii lui de catre parti, pana la data
indeplinirii ultimei obligatii contractuale.
6. Documentele Contractului
(1) Documentele contractului sunt:
- oferta financiara;
- garantia de buna executie.
7. Obligatiile principale ale prestatorului
(1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prevazute in
propunerea tehnica.
(2) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in termen de 15 zile de la semnarea
contractului.
(3) Prestatorul se obliga sa efectueze cu echipamente proprii si forta de munca proprie, in
conformitate cu dispozitiile Ordinului nr. 155/2003 al CNCAN, verificarea radiologica pentru
urmatoarele echipamente de control de securitate, cu raze X:
- echipament de control de securitate cu raze X, tip RAPISCAN 618, seria 60734N23;
- echipament de control de securitate cu raze X, tip RAPISCAN 618, seria 60734N26;
- echipament de control de securitate cu raze X, tip RAPISCAN 527, seria 60752N23;
- echipament de control de securitate cu raze X, tip RAPISCAN 620DV, seria 7083005;
- echipament de control de securitate cu raze X, tip RAPISCAN 620DV, seria 6130112.
(4) In cazul in care este necesar, accesoriile aferente tuturor echipamentelor vor fi montate
respectiv demontate de catre prestator.
(5) Prestatorul se obliga sa asigure confidentialitatea datelor la care are acces cu ocazia efectuarii
operatiunilor tehnice specifice. De asemenea, se obliga sa nu copieze sau sa nu divulge catre terte
persoane/institutii aspecte referitoare la componentele/caracteristicile tehnice si datele software de
care ia cunostinta, avand in vedere conditiile de securitate care se impun in aplicarea prevederilor
legale referitoare la securitatea cibernetica.
(6) In urma efectuarii verificarii radiologice, prestatorul va intocmi si preda achizitorului
documentele doveditoare, respectiv buletinele privind inspectia periodica obligatorie pentru
certificarea securitatii radiologice, pentru fiecare echipament in parte.
(7) Prestatorul se obliga să despăgubească achizitorul 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 legatură cu prestarea serviciului şi
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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.
8. Obligatiile principale ale achizitorului
(1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate .
(2) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la data
emiterii facturii insotita de buletinele de verificare si testare intocmite pentru fiecare echipament de
securitate in parte.
9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, in conditiile si la termenele prevazute/executa defectuos obligatiile
contractuale, atunci achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15%/zi
de întârziere din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
(2) In cazul în care achizitorul nu onorează factura în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,15%
din plata neefectuată pe zi/de întârziere, până la efectuarea plăţii.
(3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.
În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
10. Alte responsabilitati ale prestatorului
(1) Prestatorul are obligatia de a executa, la sediul achizitorului, serviciile prevazute in
contract, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat .
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materiale, instalatiile si echipamentele necesare indeplinirii angajamentelor asumate prin contract .
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor care fac obiectul
prezentului contract. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit, pe toata durata contractului.
11. Alte responsabilitati ale achizitorului
(1) Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si /sau informatii pe
care acesta le-a cerut si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului .
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
(1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de
10% din valoarea contractului, pentru perioada executarii contractului, sub forma unui instrument de
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, in termen de 5
zile de la data semnarii contractului de catre parti.
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(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul
nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract.
(3) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia
de a notifica pretenţia prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul
de calcul al prejudiciului.
(4) In cazul executarii garantiei de buna executie, total sau partial, prestatorul are obligatia de
a reintregi garantia raportat la restul ramas de excutat.
(5) La cererea prestatorului, garanţia de bună execuţie se va restitui în cel mult 14 zile de la
data îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea
dată pretenţii asupra ei.
13. Incepere , finalizare , intarzieri , sistare
(1) Serviciile prestate trebuie finalizate in termenul convenit de parti, respectiv 48 de ore,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care :
-orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza presatorului , sau
-alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, astfel decat prin incalcarea de catre
prestator a termenelor contractuale,
indreptatesc prestatorul a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestor, la cererea motivata a prestatorului, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare
.
14. Ajustarea pretului contractului
(1) Pretul contractului este ferm si fix pe toata durata indeplinirii contractului.
15. Forţa majoră
(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
(2) Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
(4)Partea contractanta care invoca 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 limitarii consecinţelor.
(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada 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 părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
16. Soluţionarea litigiilor
(1) - Achizitorul şi furnizorul vor depune 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 legătură
cu îndeplinirea contractului.
(2) - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre parti poate solicita ca
disputa să se soluţioneze la instanţele judecătoreşti competente .
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17. Limba care guvernează contractul
(1) - Limba care guvernează contractul este limba română.
18. Comunicări
(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.
(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
19. Legea aplicabilă contractului.
(1) - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
20. Dispozitii finale
(1) Partile garanteaza ca reprezentantii desemnati ale caror semnaturi apar mai jos au fost si
sunt investiti, la data incheierii prezentului contract de prestari servicii, cu toata puterea juridica sa
semneze acest contract.
(2) Prezentul contract s-a intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale, unul pentru
prestator si doua pentru achizitor, avand aceeasi valoare juridica.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
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