CONTRACT SECTORIAL DE PRESTARI SERVICII
Nr. _______/__________

In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile
ulterioare, 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, Republicata, a fost incheiat prezentul contract
1.

Partile contractante

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, Calea
Bucuresti, nr. 325A, Cod de Inregistrare Fiscală RO10300854, Nr. de ordine in Registrul
Comertului J16/1331/1997, cont RO16RNCB0134041656690001 - BCR Craiova, reprezentata
prin Marian-Sorin MANDA - Director General - in calitate de achizitor
si
_______________________, cu sediul în __________________________________tel.
______________,, Nr. de ordine în Registrul Comertului __________________, Cod de
Inregistrare Fiscală RO __________, având contul _______________________________,
deschis
la
___________________,
reprezentată
prin
__________________________________, în 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.
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4 . Obiectul si pretul contractului
A.

Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de
mentenanta (revizie) la echipamentele aeroportuare prevazute la art. 7 (4)

B.

Pretul contractului este ____________ LEI, la care se adauga T.V.A., compus din:
a) Revizie Tractor avioane (pushback-towbarless) TPX 200 seria T 41943 – ______ lei la care
se adauga T.V.A.,;
b) Revizie autobuz tip Cobus 3000 seria 4367/LH nr. sasiu VS96985410 – ______ lei la care
se adauga T.V.A..
c) Revizie autobuz tip Cobus 3000 seria 4464/LH nr. sasiu VS96985410 – ______ lei la care
se adauga T.V.A..
d) Revizie Degivror aeronave sasiu MAN, parte speciala Mallaghan, model TA8200, seria
1316081– ______ lei la care se adauga T.V.A..
e) Revizie Degivror aeronave sasiu FORD, parte speciala Global, seria T6504X2– ______ lei
la care se adauga T.V.A..
f) Revizie Scara pasageri 2 Mallaghan, seria 1215980 – ______ lei la care se adauga T.V.A..
g) Revizie banda bagaje ECO 850, seria 1726– ______ lei la care se adauga T.V.A..
h) Revizie Multifunctional intretinere infrastructura de miscare MULTIHOG, seria UNSH
928Y9DD015227 – ______ lei la care se adauga T.V.A..
i) Revizie Multifunctional intretinere infrastructura de miscare, sasiu Mercedes Benz, parte
speciala SCHMIDT, seria WDB9640001L846695 – ______ lei la care se adauga T.V.A..
j) Deplasare si manopera – ______ lei la care se adauga T.V.A..
(1) In pretul contractului sunt incluse pretul materialelor consumabile, cheltuielile cu
deplasarea reprezentantilor prestatorului la sediul achizitorului, manopera, precum si orice 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 45 zile de la data inregistrarii la sediul achizitorului a facturii
fiscale originale, insotita de procesul verbal de receptie.
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:
- caietul de sarcini;
- oferta financiara-DA_________;
- garantia de buna executie.
7. Obligatiile principale ale prestatorului
1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile de mentenanta in conformitate cu
prevederile prezentului contract si cele ale caietului de sarcini.
2) Prestatorul are obligatia de a folosi numai materiale consumabile noi.
3) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract in
termen de 45 zile de la comanda ferma transmisa de catre achizitor.
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4)
Prestatorul se obliga sa efectueze cu materiale consumabile, echipamente proprii si forta
de munca specializata proprie, mentenanta (revizia) urmatoarelor echipamente aeroportuare:
a) Tractor avioane (pushback-towbarless) TPX 200 seria T 41943;
b) Autobuz tip Cobus 3000 seria 4367/LH nr. sasiu VS96985410;
c) Autobuz tip Cobus 3000 seria 4464/LH nr. sasiu VS96985410;
d) Degivror aeronave sasiu MAN, parte speciala Mallaghan, model TA8200, seria
1316081;
e) Degivror aeronave sasiu FORD, parte speciala Global, seria T6504X2;
f) Scara pasageri 2 Mallaghan, seria 1215980;
g) Banda bagaje ECO 850, seria 1726;
h) Multifunctional intretinere infrastructura de miscare MULTIHOG, seria UNSH
928Y9DD015227;
i) Multifunctional intretinere infrastructura de miscare, sasiu Mercedes Benz, parte
speciala SCHMIDT, seria WDB9640001L846695;
5) In cazul in care este necesar, accesoriile aferente echipamentelor aeroportuare vor fi
montate respectiv demontate de catre prestator.
6) Prestatorul se obliga sa asigure garantie 90 zile pentru manoperă, iar pentru consumabile un
termen cel puțin egal cu cel acordat de furnizor.
7) Prestatorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
1. 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
2. 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 45 de zile de la
data inregistrarii, la sediul achizitorului, a facturii originale, insotita de procesul-verbal de
receptie.
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 0,05%/zi de întârziere, din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
2) In cazul în care achizitorul nu onorează factura în termenul prevazut la art. 8.2.,
atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,05%/zi de întârziere,
din plata neefectuată, 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.
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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 specilizate, 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 o garanţie de buna execuţie a contractului in cuantum
de 10% din valoarea totală contractului, exclusiv T.V.A..
(2) Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui în favoarea achizitorului, in
conformitate cu prevderile art. 45-46 din H.G. nr. 394/2016 Republicata.
3) 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.
4) 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.
5) In cazul executarii garantiei de buna executie, total sau partial, prestatorul are obligatia de
a reintregi garantia raportat la restul ramas de excutat, in termen de 5 zile lucrtoare de la
executare.
6) 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.
7) In situatia in care este necesara prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de buna
executie, prestatorul este obligat, la solicitarea achizitorului, sa prelungeasca perioada de
valabilitate, pe cheltuiala sa.
13. Incepere , finalizare , intarzieri , sistare
(1) Serviciile prestate trebuie finalizate in termenul convenit de parti, respectiv 24 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 prestatorului , 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 acestora, 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.
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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) -Prestatorul 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, prestatorul şi achizitorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre parti poate solicita
ca disputa să se soluţioneze la instanţele judecătoreşti competente .
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) Persoana responsabila cu urmarirea executarii prezentului contract, din partea achizitorului,
este domnul Mirel Jianu.
(2) 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.
(3) 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,

RA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
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Propunerea tehnică și financiară, va cuprinde toate cheltuielile privind constatarea,
aprovizionarea, manopera și orice alte cheltuieli (inclusiv cheltuielile cu deplasarea)
excluzându-le pe cele legate de costul consumabilelor si a materialelor utilizate pentru
reparații.
Nr. Denumire piese consumabile UM
Crt.

Cantitate

Tractor avioane TPX 200
1 Filtru aer

buc

1

2 Filtru aer

buc

1

3 Prefiltru combustibil

buc

1

4 Filtru combustibil

buc

1

5 Filtru ulei

buc

1

6 Ulei motor

litri

20

7 Antigel concentrat

litri

20

8 Apa distilata

litri

15

9 Filtru hidraulic

buc

1

10 Ulei hidraulic

litri

230

11 Vaselina

buc

1

12 Spray curatat

buc

6

1 Filtru Aer

buc

1

2 Prefiltru combustibil

buc

1

3 Filtru Ulei

buc

1

4 Filtru combusitbil

buc

1

5 Filtru uscător

buc

2

6 Filtru servodirecție

buc

1

7 Filtru heater

buc

1

8 Ulei motor

litri

20

Autobuz tip COBUS 3000

Pret unitar

Pret total

10 Antigel

litri

15

11 Apa distilata

litri

15

12 Vaselina

buc

6

13 Spray curatat

buc

6

1 Filtru Aer

buc

1

2 Prefiltru combustibil

buc

1

3 Filtru Ulei

buc

1

4 Filtru combusitbil

buc

1

5 Filtru uscător

buc

2

6 Filtru servodirecție

buc

1

7 Filtru heater

buc

1

8 Ulei motor

litri

20

9 Antigel

litri

15

10 Apa distilata

litri

15

11 Vaselina

buc

6

12 Spray curatat

buc

6

Autobuz tip COBUS 3000

Degivror Malagan
Motor principal
1 Cartus filtru aer

buc

1

Cartus uscator de aer cu inel
2 rotun

buc

1

3 Filtru polen

buc

1

4 Element filtru ulei motor

buc

1

5 Inel etansare buson

buc

1

Element filtru carburant cu inel
6 de etansare

buc

1

Element filtru carburant
7 300MYM

buc

1

8 Ulei motor 10W-40

litri

21

9 Antigel concentrat

litri

30

litri

25

11 Filtru aer

buc

1

12 Filtru aer

buc

1

13 Filtru combustibil

buc

1

14 Filtru ulei

buc

1

15 Prefiltru combustibil

buc

1

16 Ulei motor

litri

40

17 Antigel concentrat

litri

30

18 Apa distilata

litri

25

19 Ulei cutie viteza

litri

8

20 Ulei grup spate

litri

15

21 Ulei servo

litri

3

22 Element filtru ulei servodirectie

buc

1

23 Spray degresant

buc

3

24 Vaselina gresat

buc

4

25 Ulei hidraulic

litri

280

26 Filtru hidraulic

buc

1

10 Apa distilata
Motor auxiliar

Sasiu

Hidraulic

Degivror aeronave șasiu Ford parte speciala Global
1 Motor principal

2 Filtru aer

buc

1

3 Prefiltru combustibil

buc

1

4 Filtru ulei

buc

1

5 Ulei motor

litri

40

6 Anttigel

litri

30

7 Apa distialata

litri

20

9 Filtru rotund

buc

1

10 Filtru rotund

buc

1

11 Filtru combustibil

buc

1

12 Filtru ulei

buc

1

13 Prefiltru combustibil

buc

1

14 Ulei motor

litri

40

15 Anttigel

litri

30

16 Apa distialata

litri

20

18 filtru decantor

buc

1

19 Spray degresant

buc

5

20 Vaselina

buc

6

21 Ulei hidraulic

litri

250

22 Filtru hidraulic

buc

1

1 Filtru aer

buc

1

2 Filtru aer

buc

1

3 Filtru combustibil

buc

1

4 Filtru ulei

buc

1

8 Motor auxiliar

17 Heater

Scara pasageri Mallagan

5 Ulei motor

litri

12

6 Antigel concentrat

litri

10

7 Apa distilata

litri

10

8 Spray degresant

buc

3

9 Vaselina gresat

buc

4

11 Ulei hidraulic

litri

100

12 Filtru hidraulic

buc

1

1 Filtru aer

buc

1

2 Filtru aer

buc

1

3 Filtru combustibil

buc

1

4 Filtru ulei

buc

1

5 Ulei motor

litri

12

6 Antigel concentrat

litri

20

7 Apa distilata

litri

20

8 Spray degresant

buc

3

9 Vaselina gresat

buc

4

11 Ulei hidraulic

litri

60

12 Filtru hidraulic

buc

1

10 Hidraulic

Banda bagaje ECO 850

10 Hidraulic

Multifuncțional întreținere infrastructură de mișcare Multihog
1 Filtru aer

buc

1

2 Filtru polen

buc

1

3 Filtru combustibil

buc

1

4 Filtru ulei

buc

1

5 Ulei motor

litri

14

6 Antigel concentrat

litri

20

7 Apa distilata

litri

20

9 Ulei hidraulic

litri

90

10 Filtru hidraulic

buc

1

8 Hidraulic

Multifuncțional întreținere infrastructură de mișcare SCHMIDT AS990
Motor principal
1 Filtru aer

buc

1

2 Filtru combustibil

buc

1

3 Filtru ulei

buc

1

4 Filtru polen

buc

1

5 Filtru uscător

buc

1

6 Filtru Adblue

buc

1

7 Ulei motor

litri

30

8 Antigel concentrat

litri

30

9 Apa distilata

litri

25

11 Filtru aer

buc

1

12 Filtru combustibil

buc

1

13 Filtru ulei

buc

1

buc

1

14 Ulei motor

litri

30

15 Antigel concentrat

litri

30

16 Apa distilata

litri

25

10 Motor auxiliar

Prefiltru combustibil

17 Sasiu

23 Filtru servo

buc

1

25 Spray degresant

buc

6

26 Vaselina gresat

buc

5

28 Ulei hidraulic

litri

140

29 Filtru hidraulic

buc

1

30 Stergator parbriz

buc

2

Segment raclor plug PN
31 013099-4

set

1

32 Roata plug PN 65-256708

buc

2

27 Hidraulic

Manopera pentru toate
echipamentele

