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aparut 1n timpul executarii prezentului contract de servicii trebuie notificat tn scris achizitorului, tn 
termen de 2 zile de la aparitia acestuia. 
10.2. Achizitorul i�i rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare �i poate 
solicita masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se asigura ca personalul sau, salariat sau 
contractat de el, inclusiv conducerea �i salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea 
genera un conflict de interese. Prestatorul inlocuie�te, in termen de 3 zile de la constatarea conflictului 
de interese �i fara vreo compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau salariat 
ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regase�te 1ntr-o astfel de situatie. 
10.3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a 
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea �i salariatii din teritoriu pe perioada 
derularii prezentului contract. in cazul in care prestatorul nu-�i mentine independenta, achizitorul, fara 
afectarea dreptului acesteia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei 
de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept �i cu efect imediat a prezentului 
contract. 
10.4. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, persoane fizice 
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse 
in cadrul aplicarii procedurii de atribuire aferenta acestuia, pe parcursul unei perioade de eel putin 12 
luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala. 

XI. RECEPTIE, INSPECTII SI VERIFICARI

11.1. Achizitorul prin reprezentantul si/sau reprezentantii sai, are dreptul de a inspecta si verifica 
modul de prestare a serviciilor pentru a stabili/verifica conformitatea acestora cu specificatiile 
enumerate/detaliate in propunerea financiara transmisa de catre Prestator. 
11.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, in scris, orice plangere sau reclamatie 
ce apare in timpul derularii contractului. 
11.3. La primirea unei astfel de notificari, reclamatii sau sesizari transmisa prin e-mail sau fax, in caz 
de urgenta si telefonic, Prestatorul se angajeaza sa remedieze deficienta in termen de maxim 2 ore de la 
sesizare si fara costuri suplimentare pentru Achizitor. 
11.4. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract, Achizitorul 
avand obligatia de a notifica Prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest 
scop. 

XII. CLA UZE SPECIFICE
12.1. lncepere, finalizare, intarzieri, sistare
a. Prestatorul are obligatia de a incepe executarea contractului conform clauzelor prezentului contract
si a termelor stabilitate impreuna cu Achizitorul.
b. Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respecta termenul de prestare stabilit prin
contract, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util Achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional.
c. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
intariziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului.
12.2. Garantii 
a. Prestatorul raspunde direct fata de Achizitor pentru orice paguba produsa ca urmare a executarii
necorespunzatoare a serviciilor mentionate in prezentul contract si detaliate in oferta financiara.
Evaluarea pagubelor se va face de catre Prestator si Achizitor prin reprezentantii !or legali, conform
prevederilor legale.

xm. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
13.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de catre Achizitor Prestatorului sunt preturile 
specificate la Cap. VII si declarate in oferta financiara (propunerea financiara), anexa la contract. 
13.2. Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de 
valabilitate se va efectua in conditiile legislatiei achizitiilor, prin act aditional la prezentul contract. 
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XXVII. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

XXVIII. CLAUZE FINALE
28.1. Modificarea prezentului contract se face numa1 pnn act aditional incheiat intre partile
contractante.
28.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbal adintre acestea,
anterioara sau ulterioara incheierii lui.
28.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective
nu inseamna ca aceasta a renuntat la acest drept .
28.4. Prevederile prezentuilui contract se completeaza cu dispozitiile Noului Cod Civil.
28.5. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiile mentionate in
acesta se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public
28.6. Prezentul contract a fast incheiat intr-un numar de doua exemplare, ambele cu valoare de
original, cate unul pentru fiecare parte, astazi, 28.10.2019, data semnarii lui.

Director Adjunct, \j) n n
Liliana Mandila. ___ '

_.,,.__
�---

PRESTATOR 
S.C. CALDO FIRE S.R.L.
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