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Contract de servicii
de audit all Proiectului Managementul integrat at deseurilor solide din judetul Arges

1. Par(ile contractante

S

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice i a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile
i completarile ulterioare precum si a Raportului Achizitiei
nr.16748/1 1.1 1.2015, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii,
Intre

JUDETUL ARGES cu sediul in Piata Vasile Milea, nr. 1, Pitesti, telefon 0248.210.056, fax
0248.220.137, cod fiscal 4229512, reprezentat prin dl. GRIGORE FLORIN TECAU, Presedinte at
Consiliului Judetean Arges , in calitate de Achizitor, pe de o parte
^i

AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR - AFIL SRL avand sediul social in Loc. Botosani,
Al.Maxim Gorki, Nr.14, bl.Corso, Sc.A, ap.1 1, et.4, jud.Botosani, telefon/fax 0231516006, numar de
inmatriculare in Registrul Comertului J07/133/21.02.2005, cod unic de inregistrare RO17267607,
avand cont RO50TREZI165069XXX005694, deschis la Trezoreria Botosani si contul bancar
RO26BACX000000024 1761000 deschis la Unicredit Tiriac Bank, reprezentata legal prin doamna
IRINA LUNCA, avand functia de DIRECTOR GENERAL, in calitate de Prestator, pe de alta
parte.
2. Definifii

2.1 - In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Contract- prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor ci prestator - parole contractante, aka cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preful contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrals *i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e. for/a majors- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil *i inevitabil, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului i care face imposibila executarea *i,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa. Nu este considerat
fort y majors un eveniment asemenea celor de mai sus care, Para a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligajiilor uneia din parti;
f. zi- zi calendaristica; an - 365 de zile;
g. act adilional-document ce modifica termenii i conditiile contractului de prestari servicii;

h. conflict de interese- inseamna orice eveniment influentdnd capacitatea prestatorului de a
exprima o opinie profesionala obiectiva $i imparriala, sau care it impiedica pe acesta, in orice
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sent de asemenea
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati i experti actionand sub autoritatea *i controlul
prestatoru I u i;
i. garanfia de bung execufie- suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul
asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa $i in perioada convenita a
contractului;
j.

despagubire generals - suma, neprevazuta expres in contractul de servicii, care este acordata
de catre instanta de judecata sau este convenita de catre parli ca $i despagubire platibila partii
prejudiciate in urma incalcarii contractului de prestari servicii de catre cealalta parte;

k. penalitate contractuala- despagubirea stabilit y in contractul de prestari servicii ca find
platibila de catre una din parole contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a
obligatiilor din contract;
1.

Contractul principal — Contractul de finantare nr. 1 329 14/22.06.201 1 incheiat intre
Ministerul Mediului i Padurilor — prin Directia Generals AM POS Mediu, in calitate de
Autoritate de Management, $i Consiliul Judetean Arges, in calitate de Beneficiar.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i vice versa, jar cuvintele de genul masculin vor f interpretate ca
incluzand i genul feminin i viceversa acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifics in mod diferit.
3.3 Clauzele i expresiile vor f interpretate prin raportare la intregul contract.
CLA UZE GENERALE

•

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile aferente auditului financiar al Proiectului
"Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges", cod proiect
CCl2007RO 161 PR004, cod SMIS 34632, din cadrul Contractului de finantare
nr. 1 32914/22.06.201 1 (Contractul principal), finantat prin intermedIul Programului
Operational Sectorial "Mediu" 2007-2013, axa prioritara 2, "Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric", domeniul major
de interventie: ,Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea
infrastructurii de management al deseurilor", incheiat intre Ministerul Mediului i Padurilor prin Directia Generals AM POS Mediu, in calitate de Autoritate de Management i Consiliul
Judetean Arges, in calitate de Beneficiar, in perioada/perioadele convenite i in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract. In acest sens, Prestatorul sprijina Achizitorul in
indeplinirea obligatiilor asumate referitoare la auditul proiectului prevazute in Contractul
principal.
4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, pentru serviciile
receptionate.
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S. Prelul contractului
Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform
anexei nr.2, este de 42.000 Iei, la care se adauga cota legala de T.V.A de la data facturarii.

6. Durala contractului
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti i este valabil 9 luni de
la data semnarii contractului.
6.2 Contractul va putea fi prelungit prin act aditional, fara majorarea pretului angajamentului.
7. Executarea contractului
Executarea contractului incepe dupa emiterea ordinului de incepere de catre achizitor, prin Unitatea
de Implementare a Proiectului
8. Docunientele contractului
8.1 Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite de prezentul contract de servicii, care
include, in ordinea enumerarii, urmatoarele anexe — parte integranta a contractului:
Anexa nr. 1 - termenii de referinta (caietul de sarcini);
Anexa nr.2 - oferta financiara;
Anexa nr.3 - oferta tehnica;
Anexa nr.4 - lista subcontractantilor ( daca este cazul),
Anexa nr.5 - lista expertilor principali si CV-urile acestora;
Anexa nr.6 - contractele de asociere/acordul de asociere (daca este cazul);
Anexa nr.7-instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de bung executie;
Anexa nr.8- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert ( daca este cazul ).
La momentul semnarii contractului de servicii, toate documentele contractului vor fi numerotate i
semnate de parti, pe fiecare paging.
8.2. in cazul oricarei contradictii intre documentele de mai sus, prevederile acestora vor fi aplicate in
ordinea de precedents stabilit y conform succesiunii documentelor mentionate mai sus.

S

9. Obligafiile prestatorului
9.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile Si sa elaboreze rapoartele de constatare factuala
pentru Proiect, conform specificatiilor din Caietul de sarcini si Oferta Prestatorului. In orice caz
de contradictie, Caietul de Sarcini va prevala.
9.2 Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat *i in conformitate cu oferta sa tehnica.
Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, echipamentele i orice alte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute
de i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
prezentul contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
prevederile prezentului contract si implicit a anexelor corespunzatoare. Totodata, este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor i metodelor de prestare utilizate, cat i de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
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9.4

9.5

9.6

Prestatorul va considera toate docurnentele i informatiile care ii sunt puse Ia dispozitie
referitoare la prezentul contract drept private i confidentiale dupa caz, nu va publica sau
divulga niciun element al prezentului contract fara acordul scris, prealabil, al achizitorului.
Daca exista divergence cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executarii
prezentului contract, decizia fi nala va apartine achizitorului.
Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara
aprobarea prealabila a achizitorului i de la a se angaja in orice alta activitate care intra in
conflict cu obligatiile sale fatd de achizitor conform prezentului contract.
Prestatorul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca i protectia
muncii conform standardelor prevazute de legislatia in vigoare, conventiile cu privire la
libertatea de asociere i negocierile colective, eliminarea muncii fortate i obligatorii,
eliminarea discriminarii in privinta angajarii *i ocuparii fortei de munca i abolirea muncii
minorilor.

9.7

•

Prestatorul va prezenta rapoartele de constatare factuala conform cerintelor si termenelor din
Termenii de referinta (caietul de sarcini).
9.8 Prestatorul va respecta i se va supune tuturor legilor i reglementarilor in vigoare in Romania
^i se va asigura ca Si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa,
subordonatii acestuia i salariatii din teritoriu vor respecta i se vor supune de asemenea
acelora*i legi i reglementari. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii *i
actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre Prestator,
personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonalii acestuia,
precum i salariatii din teritoriu.
9.9 Daca Prestatorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, toate aceste
persoane vor Ii linute solidar de indeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii. Persoana
desemnata de asociere sa actioneze in numele sau in cadrul contractului va avea autoritatea de a
reprezenta i angaja contractual asocierea.
9.10 Orice modificare a componentei asocierii, tara acordul prealabil scris al achizitorului va ti
considerate o incalcare a prezentului contract de prestari servicii.
10. Codul de couduitd
10.1 Prestatorul va actiona intotdeauna Ioial *i impartial i ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor i/sau codului de conduita al profesiei sale, precum i cu discretia
necesara. Se va abtine sa face afrrmatii publice in legatura cu serviciile prestate fare sa aiba
aprobarea prealabila a achizitorului, precum *i sa participe in orice activitati care sunt in
conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja raspunderea
achizitorului in niciun fel, fare a avea acordul prealabil scris al acestuia i va prezenta aceasta
obligatie in mod clar tertilor, dace va Li cazul.
10.2 Pe perioada executarii contractului, Prestatorul se oblige sa nu aduca atingere obiceiurilor
politice, culturale i religioase dominante in Romania, respectand totodata *i drepturile omului.
10.3 Cand Prestatorul sau oricare din subcontractantii sai, se ofera sa dea, on sunt de acord sa ofere
on sa dea, sau dau oricarei persoane, mite, bunuri in dar, facilitati on comisioane in scopul de a
determina on recompensa indeplinirea on neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul
de servicii sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, on pentru a favoriza sau defavoriza
orice persoana in legatura cu Contractul de Servicii sau Cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea Contractului de Servicii conform prevederilor prezentului
contract, fare a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Prestator in baza Contractului
de Servicii.
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10.4 Pla^ile catre Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit on beneficiu
ce poate deriva din Contractul de Servicii, i atat Prestatorul,cat i personalul sau salariat on
contractat, inclusiv conducerea sa i salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision,
discount, alocatie, plat y indirecta on orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru
executarea obligaliilor din Contractul de Servicii.
10.5 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului de Servicii, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.
10.6 Prestatorul *i personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, i dupa incetarea
Contractului de Servicii. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Prestatorul *i personalul sau, salariat on contractat de acesta,
incluzand conducerea i salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane
sau entita1i, nicio informatie confidentiala divulgata for sau despre care au luat cuno*tin1a i nu
vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al
derularii Serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata, Prestatorul *i personalul sau
nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor,
testelor, cercetarilor desfa^urate in cursul sau in scopul executarii Contractului de Servicii.
10.7 Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justi fi cative cu privire la conditiile in
care se executa Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare
la fata locului pe care o considers necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei
suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.
11. Conflictul de interese
1 1.1 Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni on stopa orice situatie care an putea
compromite executarea obiectiva i impartiala a Contractului de Servicii. Con fl ictele de
interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, a fi nitdtilor politice on
de nati onal itate, legaturi for de rudenie on afinitate, sau al oricaror alte legaturi on interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie
notificat in scris Autoritdtii Contractante, imediat dupa data Ia care se putea constata aparitia
acestuia.
1 1.2 Achizitorul i*i rezerva dreptul de a verifca daca masurile luate sunt corespunzatoare ^i poate
solicita masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se va asigura ca personalul sau,
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea i salariatii din teritoriu, nu se a fl a intr-o
situatie care an putea genera un conflict de interese. Prestatorul va inlocui. in 5 zile de Ia
constatarea acestei nereguli i fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al
personalului sau salariat on contractat, inclusiv conducerea on salaria^ii din teritoriu, care se
regase*te intr-o astfel de situatie.
1 1.3 Prestatorul trebuie sa evite once contact care an putea sa-i compromita independenta on pe cea
a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea i salariatii din teritoriu. 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 Contractul de Servicii, in condi1iile
prevazute la art.31 din prezentul contract.
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12. Despagubiri
12.1 Prestatorul va despAgubi, proteja i apara pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agentii i salarialii
acesteia, pentru i impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor i pagubelor
rezultate din orice actiune on omisiune a Prestatorului i/sau a subcontractantilor sai,
personalului salariat on contractat de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor ce
fac obiectul prezentului contract, inclusiv impotriva oricarei incalcari a prevederilor legale sau
a drepturilor tertilor, privind brevetele, marcile comerciale on alte forme de proprietate
i ntelectuald precum dreptul de autor.
12.2 Prestatorul se obliga sa plateasca daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natura,
aferente, rezultate dintr-o astfel de incalcare.
13. Sanatatea i securitatea munch

13.1 Prestatorul este raspunzator in mod exclusiv de indeplinirea obligatiilor prevazute in legislatia
in vigoare cu privire la sanatatea si protectia munch.
13.2 Achizitorul nu iii va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale i de sanatate ale
Prestatorului on ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea on salariatii din
teritoriu.
14. Asigurare de raspundere profesionala

14.1 in termen de 15 zile de la semnarea prezentului contract de servicii, Prestatorul va incheia i va
mentine in vigoare pe intreaga perioada contractuala o polit y de asigurare pentru activitatea
auditorilor financiari, cu despagubire integrala,pentru o suma asigurata care nu va avea o limita
mai mica decat 20% din valoarea contractului.
14.2 Prestatorul va furniza dovezi ale politei de asigurare i ale plaiilor periodice ale primelor de
asigurare fara intarziere, oricand i se va solicita de catre Achizitor.ln mod obligatoriu polita se
va prezenta in termen de 16 zile de la semnarea contractului.
14.3 Neprezentarea politei atrage dupa sine suspendarea platilor pang la corectarea situatiei si da
dreptul la rezilierea imediata a contractului de catre Achizitor.
15. Drepturi de proprietate intelectuald

15.1 Orice rapoarte i date precum documente financiar - contabile, situatii i rapoarte, diagrame,
schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software i inregistrari justificative
on materiale achizitionate, compilate on elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sail
salariat on contractat in executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusive a
Achizitorului, numai dupa efectuarea platilor corespunzatoare catre prestator. Dupe incetarea
Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente $i date Achizitorului.
Prestatorul nu va pastra copii ale acestor documente on date i nu le va utiliza in scopuri care
nu au legatura cu Contractul de Servicii bra acordul scris prealabil al Achizitorului.
15.2 Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciilecare fac obiectul prezentului contract
^i nu va face referire la aceste servicii in cursul executarii altor servicii pentru terti i nu va
divulga nicio informatie furnizata de Achizitor, tare acordul scris prealabil al acestuia.
15.3 Orice rezultate on drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
i ntelectuald on industrials, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea
exclusive a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona on transfera a$a cum va
considera de cuviinta, fare limitare geografica on de alts nature, cu exceptia situatiilor in care
exists deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala on industrials.
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16. Personalul i echipamentul

16. I Prestatorul trebuie sa informeze Achizitorul cu privire la intreg personalul pe care intentioneaza
sa-1 utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii.
16.2 Prestatorul va asigura personalul aprobat de achizitor, precum si personalul suport care sa
asigure buna indeplinire a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
16.3 Prestatorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu personalului
salariat on contractat, echipamentul i suportul necesare pentru indeplinirea in mod efficient a
sarcinilor acestuia.
17. Inlocuirea personalului

17.1 Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris prealabil al
Achizitorului. Prestatorul trebuie sa propuna din proprie initiative inlocuirea in urmatoarele
situatii:

a)

in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;

b)

dace se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motivjustificat care nu
este sub controlul Prestatorului (ex. demisia, alte situatii similare etc.).

c)

in oricare alte situatii decat cele prezentate la pct. a) i b) se vor aplica penalitati in valoare de
5% din valoarea contractului pentru inlocuirea unui membru al echipei de auditori.

17.2 Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate i justificate, Achizitorul
poate solicita inlocuirea dace considers ca un membru al personalului este inefficient sau nu iii
indepline^te sarcinile din Contractul de Servicii.
17.3 In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina eel
putin aceea^i experienta *i calificare ca si cele minime stabilite in documentatia de atribuire
pentru pozitia respectiva.
17.4 Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Prestatorului.
18. Obligaliile Achizitorului

18.1 Achizitorul se oblige sa plateasca pretul catre Prestator in termenul prevazut la art. 26.

s
i

18.2 Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevazute
convenite (conform art.26.3), Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
Achizitorul onoreaza factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor, manifestand diligenttade
reintrarein calendarul planificat al proiectului.
18.3 Achizitorul se oblige sa puns la dispozitia Prestatorului orice informatii pe care acesta le-a
cerut in oferta tehnica i pe care le considers necesare indeplinirii contractului.
19. Asigurarea informa!iilor

19.1 Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine, pe baza de proces verbal de
predare — primire, orice informatii i/sau documente pe care le detine i care pot fi relevante
pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfar^itul
perioadei de verificare, pe baza de proces verbal de predare - primire.
19.2 Achizitorul va colabora, atat cat este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informatiilor pe
care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea contractului.
19.3 Achizitorul va asigura angajatilor, agentilor i reprezentantilor sal toate instructiunile necesare
sau potrivite pentru facilitarea realizarii prompte i efective a serviciilor.
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20. Sancliuni p entru neindeplinirea culpabila a obligafiilor
20.1 In cazul in care, din viva sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate
prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe ca penalitati, o soma echivalenta cu
0,1 % din valoarea prestatiilor neonorate, pentru fiecare zi de intarziere pang la indeplinirea
efectiva a obligatiilor. In cazul in care obligatia nerespectata nu este determinate distinct in
contract ca atare, se considers valoare de referinta pentru calculul penalitatilor valoarea partii
de servicii pretuite distinct in contract si cu care este in legatura cea mai apropiata obligatia
respective neindeplinita.
20.2 In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o sums echivalenta cu
0,1 %din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pang la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
20.3 Achizitorul ii rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata Prestatorului, fare nicio compensatie, de la deschiderea falimentului impotriva
acestuia in conditiile Legii nr. 85/2014privind procedura insolventei, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze
dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.
20.4 Pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor contractuale,
Prestatorul va fi obligat sa plateasca daune interese pentru prejudiciul cauzat celeilalte parti,
care vor fi cel putin egale cu contravaloarea serviciilor neefectuate corespunzator.
Clauze specifrce
21. Garanfia de buns execufie a contractului
21.1 Prestatorul se oblige sa constituie garantia de bung executie a contractului si sa o prezinte in
termen de 15 de zile de la data semnarii contractului, in cuantum de 10 % din valoarea fara
TVA a contractului (respectiv 5% in cazul incadrarii in prevederile legii privind sprijinul
I MM), valabila pe toata perioada de derulare a contractului, (se va completa la semnare cu una
dintre optiunile urmatoare): sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari.
• 21.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bung executie, in limita
prejudiciului creat, dace Prestatorul nu ii execute, execute cu intarziere sau execute
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de bung executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucre
Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
21.3 Achizitorul se oblige sa restituie garantia de bung executie in cel mult 15 zile de la data
indeplinirii de catre Prestator a obligatiilor asumate, dace nu a ridicat pang la acea data pretentii
asupra ei. Restituirea Garantiei de bung executie este conditionata de aprobarea de catre
Beneficiar a Raportului final de contract si emiterea Declaratiei finale a Beneficiarului privind
derularea contractului de audit.
21.4 Neprezentarea garantiei de bung executie in termenul contractual constituie motiv de reziliere a
contract Ului.
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22. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

22.1 Prestatorul are obligatia de a incepe serviciile in maxim 5 zile de la primirea ordinului de
incepere de Ia Achizitor. Ordinul administrativ de incepere a prestarii serviciilor se emite de
catre achizitor in termen de 15 zile de la prezentarea garantiei de bona executie conform
cerintelor contractului.
22.2 Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a
fi terminata intr-o perioada stabilit y conform termenilor de referinta, trebuie fi nalizate in
termenul asumat de parti.
22.3 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta termenele din prezentul
contract cu anexele corespunzatoare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru. in timp util.
Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate conform contractului se face
numai cu acordul expres al partilor, prin act aditional cu respectarea prevederilor legale in
vigoare la data incheierii acestuia.
22.4 In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
intarziere in indeplinirea contractului d^ dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
Prestatorul u i .
23. Int&rzierea in executare

23.1 Daca Prestatorul nu executa Serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada
specificata, Achizitorul este indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari i fara a exclude alte
cai de sanctiune din contract, s^ pretinda penalitati contractuale de 0,1 % din valoarea
prestatiilor neonorate pentru fiecare zi de intarziere.ln cazul in care obligatia nerespectata nu
este determinate distinct in contract ca atare, se considers valoare de referinta pentru calculul
penalitatilor valoarea partii de servicii pretuite distinct in contract i cu care este in legatura cea
mai apropiata obligatia respective neindeplinita.
23.2 Deasemenea prestatorul poate plati si Daune Contractuale, stabilite conform art.20.4.
24. Modificarea Con tractului de Servicii
24.1 Modificarile Contractului de Servicii se vor face prin Act aditional, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare la data incheierii acestuia.

•

24.2 Oricare dintre partile contractante este obligate s^ raspunda solicitarii de incheiere a unui act
aditional in termen de 10 zile de la data inregistrarii solicitarii.
24.3 Niciun act aditional nu poate fi incheiat retroactiv. Orice modi fi care a contractului care nu is
forma unui act aditional sau care nu respects prevederile prezentului contract, va fi considerate
nula i neavenita.

25. Recepfie i verificari

25.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea for cu prevederile din Termenii de referinta(Caietul de Sarcini) i dinOferta
Tehnica.
25.2 Auditorul va elabora rapoarte privind constatarile factuale (RCF).
Fiecare raport va fi furnizat astfel: doua exemplare pe suport de hartie si un exemplar pe suport
electronic (CD/DVD). Toate rapoartele vor fi datate, semnate si stampilate de catre experti.
Pentru scopul veri fi carilor, anul se va considera anul calendaristic.

0

RCF trebuie sa descrie scopul, procedurile agreate si constatarile factuale ale acestui angajament in
detalii suficiente, astfel incat sa permita Beneficiarului si AM POS Mediu sa inteleaga natura si
complexitatea procedurilor realizate de catre Auditor, cat si constatarile factuale raportate de acesta.
Utilizarea formatului de raportare atasat TR (Termeni de Referinta) in Anexa 3 la TR este
obligatorie.
Rapoartele intocmite de catre Auditor trebuie depuse la Consiliul Judetean Arges — Unitatea de
Implementare a Proiectului dupa cum urmeaza:
Termen de predare

Raport

•

RCF 2011-2012

1 luna de la data de incepere a contractului

RCF 2013

2 luni de la data de incepere a contractului

RCF 2014

3 luni de la data de incepere a contractului

RCF 2015 (acoperind toate cererile de
rambursare depuse in perioada 01 ianuarie — 31
octombrie 2015)

4 luni de la data de incepere a contractului

RCF final (acoperind toate cererile de
rambursare care nu au facut obiectul unor RCF
anterioare, inclusiv ultima cerere de rambusare
intocmita de Beneficiar)

60 zile calendaristice de la data transmiterii de
catre Beneficiar a ultimei cereri de rambursare la
01 /AM

Raportul final de contract

Pana la data de 31 mai 2016

In functie de modificarile posibile in derularea Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013,
precum si in cazul solicitarii de catre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau alte
organisme de control/audit a altor rapoarte intermediare, acestea vor Ii realizate de catre Auditor in
cadrul valorii contractului, fara alte costuri suplimentare.
RCF final va fi emis in termen de 60 zile calendaristice de la data transmiterii de catre Beneficiar a
ultimei cereri de rambursare la 01 /AM si va cuprinde toate cererile de rambursate neverificate de
Auditor pana la acea data, inclusiv ultirna cerere de rambursare.
In vederea respectarii cerintelor de independenta a opiniei auditorului, RCF-urile intermediare si RCF
final nu vor fi supus eunei proceduri de aprobare din partea autoritatii contractante, dar autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul ca, in termen de 5 de zile lucratoare de la inregistrarea unui RCF sa
faca observatii pe marginea acestuia, urmand ca, in termen de 5 zile lucratoare, auditorul sa is sau nu
in considerare acest punct de vedere si sa modifice sau nu RCF, fara niciun fel de impunere contractuala
din partea autoritatii contractante.
Receptia RCF-urilor intermediare cat si a RCF-ului final se face o data cu semnarea Procesului Verbal de
Receptie a serviciilor atat de catre Autoritatea Contractanta cat si de Auditor. Procesul Verbal se va
semna in perioada de 5 zile dupa predarea Raportului (in situatia in care Autoritatea Contractanta nu are
observatii) sau in maxim 10 zile de la predarea initiala a Raportului (in situatia in care Autoritatea
Contractanta are observatii).
Raportul final de contract face obiectul obtinerii aprobarii din partea autoritatii contractante.
Raportul final de contract va fi de natura explicarii modului de indeplinire a cerintelor contractuale pe
durata intregului contract. Structura acestui raport va Ii avizata de autoritatea contractanta inainte de
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pregatirea Raportului. Dupa predare, acest raport este analizat de catre autoritatea contractanta care, in
termen de 5 de zile lucratoare de la data inregistrarii primirii acestuia, emite un punct de vedere prin
care, fie raportul estea probat, fie se solicita modificari. Termenul pentru efectuarea modificarilor
urmeazasa fie stabilit de catre autoritatea contractanta, pe baza unei aprecieri privind durata
rezonabila a efectuarii acestora, dar aceasta nu va depasi durata de 15 de zile lucratoare de Ia data
inregistrarii de prim ire a raportului final de contract in forma sa initiala.
Aprobarea Raportului final de contract reprezinta o conditie necesara pentru eliberarea garantiei de
bona executie.
Receptia finala a serviciilor va fi realizata prin semnarea Procesului verbal de receptive finala a
serviciilor si a Declaratiei finale a Beneficiarului privind derularea contractului. Declaratia finala a
Beneficiarului privind derularea contractului este conditie necesara pentru eliberarea garantiei de buna
executie.
In cazul oricarei intarzieri fata de termenele de predare a RCF, Beneficiarul va putea solicita penalitati
conform Anexa 5 a Caietului de Sarcini.
•

26. P1aui cc1 penalitafi de intarziere
26.1 Achizitorul are obligatia de a efectua platile in baza facturilor emise de catre Prestator, ulterior
aprobarii Aplicatiilor de plata, astfel:

i. Transele I si 1I reprezentand fiecare cate 15% din pretul contractului pentru rapoartele de
constatari factuale emise de Prestator aferente cererilor de rambursare depuse in anii 2011 —
2012 (RCF 2011-2012) si 2013 (RCF 2013) conform Termenilor de Referinta (Caietului de
Sarcini) si Ofertei tehnice;
ii. Transele 11I si IV reprezentand fiecare cate 30% din pretul contractului pentru rapoartele de
constatari factuale emise de Prestator aferente cererilor de rambursare depuse in anii 2014
(RCF 2014) si respectiv 2015 (RCF 2015 - perioada 01 ianuarie — 31 octombrie 2015)
conform Termenilor de Referinta (Caietului de Sarcini) si Ofertei tehnice;
iii. Transa V (finala) reprezentand 10% din pretul contractului pentru raportul de constatari
factuale final (RCF final) conform Termenilor de Referinta (Caietului de Sarcini) si Ofertei
tehnice;
26.2 Solicitarea la plata a sumelor conform contractului de audit va fi efectuata prin intocmirea unei
Aplicatii de plata care va fi supusa spre aprobare Beneficiarului anterior emiterii facturilor, dar
numai dupa semnarea de catre Beneficiar a Procesului verbal de receptie a serviciilor.
Termenul de aprobare a Aplicatiei de plata este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii Ia
Benenficiar. Modelul Aplicatiei de plata va fi supus spre aprobare Beneficiarului.
26.3 Achizitorul va efectua plata facturilor emise de Prestator in termen de maxim 30 zile de la data
primirii facturii. Prevederile art. 20.1 si 20.2 se aplica in mod corespunzator.
26.4 Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul contractual de 28 zile de la expirarea
perioadei convenite , conform art.26.3, atunci Prestatorul are dreptul de a sista prestarea
serviciilor. Imediat ce achizitorul ii onoreaza restanta, Prestatorul va relua prestarea
servici i lor.
26.5 Factura reprezentand contravaloarea serviciilor prestate trebuie sa fie insotita de: raport de
constatari factuale intocmit corespunzator conform specificatiilor din Termenii de referinta
(caietul de sarcini)/ raportul final, procesul verbal de receptie a serviciilor, si aplicatia de plata.
Emiterea facturilor de catre Prestator cu nerespectarea conditiilor mentionate mai sus nu va
naste obligatia de plat y a Achizitorului.

27. Ajustarea pre!ului contractului

27.1 Pretul contractului este ferm *i nu se ajusteaza.
28. Amendamente

28.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act
aditional. adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.
28.2 In orice caz, structure prestatiilor si termenele de indeplinire vor fi adaptate conform cursului
Proiectului, orice modificari impuse de organele implicate (ex.: autoritatea de management,
finantator, etc..) afectand obligatoriu si corespunzator prezentul contract. Astfel de modificari
ale contractului si/sau ale prestarii in sine a serviciilor nu vor putea fi refuzate de Prestator,
acesta neavand posibilitatea de a cere compensatii in baza lor, avand in vedere ca are
cunostinta despre Proiectul in cadrul caruia se desfasoara prezentul contract.
29. Subcontractare

•

29.1 Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la prezentul
contract.
29.2 Prestatorul este pe deplin raspunzator fate de Achizitor de modul in care indepline^te
contractul. Subcontractantul este pe deplin raspunzator fate de Prestator de modul in care iii
indepline^te partea sa din contract.
29.3 Orice conventie prin care Prestatorul incredinteaza o parte din realizarea prezentului Contract
de Servicii catre un tent, este considerate a fi un contract de subcontractare.
29.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dace acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica pretul contractului i nu se va efectua decat dupe notificarea Achizitorului i primirea
aprobarii din partea acestuia.
29.5 Orice schimbare a subcontractantului fare aprobarea prealabila in scris a Achizitorului sau
orice incredintare a serviciilor de catre subcontractant catre terte parti va fi considerate o
incalcare a prezentului contract de servicii.
29.6 Decizia Achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de 15 zile la
data primirii notificarii, motivand decizia sa in cazul respingerii/aprobarii.
29.7 Prestatorul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea ofertei tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract.
29.8 Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parli din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in acelea^i conditii in care el a semnat contractul cu
Achizitorul.
29.9 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant i
Achizitor.
29.10 Prestatorul va raspunde pentru actele i faptele subcontractantilor sai i ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca i cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau
salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a Contractului
de Servicii sau a angajarii de catre Prestator a unor subcontractanti pentru desfa^urarea
serviciilor nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul Contract de
Servicii.
30. Cesiunea

30.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
prezentul contract.
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•

•

Incetarea
ncetarea contractului
31.1 Incetarea prezentului contract are loc la data indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale
prevazute de prezentulcontract;
31.2 Prezentul contract inceteaza de drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti, in cazul in care:
a)Prestatorul nu isi executa una din obligatiile asumate in prezentul contract si anexele sale, prin
reziliere unilaterala transmisa celeilalte parti prin notificare scrisa cu confirmare de primire,
Cu 15 zile inainte de data incetarii acestuia; In acest caz, prestatorul va intreprinde irnediat
actiuni in vederea aducerii la un final a serviciilor incepute.
b)Achizitorul intarzie plata cu mai mult de 60 de zile a platii scadente, prin reziliere unilaterala
transmisa celeilalte parti prin notificare scrisa cu confirmare de primire, cu 15 zile inainte de
data incetarii acestuia. In acest caz, prestatorul va intreprinde imediat actiuni in vederea
aducerii la un final a serviciilor incepute.
c)Prestatorul cesioneaza aobligatiile sale prevazute de prezentul contract, fara acordul celeilalte
parti, prin reziliere unilaterala transmisa celeilalte parti prin notificare scrisa cu confirmare de
primire;
d) Prestatorul se afla in procedura de lichidare (faliment).
31.3 In cazul renuntarii la serviciile contractate sau a rezilierii din motive imputabile acestuia,
Prestatorul datoreaza celeilalte parti daune reprezentand valoarea prejudiciului cauzat, care va
fi egala cu valoarea contractului ramasa de executat.
32. For/a majors
32.1 Forta majors este constatata de o autoritate competenta.
32.2 Forta majors exonereaza parole contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
32.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pang la apari1ia acesteia.
32.4 Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
^i in mod complet, producerea acesteia i s^ is once masuri care ii stau la dispozitie in vederea
li mitarii consecintelor.
32.5 Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 de la incetare.
32.6 Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din Contractul de Servicii de catre oricare din parti
situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de fort y majors care apar
dupa data semnarii Contractului de Servicii de catre parti.
32.7 Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca,
^i in masura in care, intarzierea in executare sau alts neindeplinire a obligatiilor din prezentul
Contract de Servicii este rezultatul unui eveniment de forts majors. In mod similar, Achizitorul
nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de
catre Prestator pentru neexecutare, daca, i in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alts
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.
32.8 Daca oricare parte considers ca au intervenit imprejurari de fort y majors care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata
probabila i efectul probabil al imprejurarii de fort y majors. In lipsa unor instructiuni scrise
contrare ale AchizrtorUlUi, Prestatorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza
Contractului de Servicii in masura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil i va cauta
toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate
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de evenimentul de fort y majora. Prestatorul nu va utiliza asemenea mi_jloace alternative decat in
urma instructiunilor in acest sens ale Achizitorului.
33. So/u(lonarea l tlglllor

33.1 Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea prezentului contract.
33.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul *i prestatorul nu reu^esc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatore^ti competente din Romania.
34. Limba care guverneaza contractul

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

•

35. Comunicari

35.I Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
35.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat i in momentul
primirii.
35.3 Comunicarile intre parti se pot face i prin fax sau e-mail cu conditia conhirmarii in scris a
primirii comunicarii.
36. Legea aplicabila contractului

36.1 Contractul va Ii interpretat conform legilor din Romania.
36.2 Prestatorul va respecta i se va supune tuturor legilor i reglementarilor din Romania, precum i
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie i a
Tribunalului de Prima Instanta i se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de
acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, i salariatii din teritoriu vor respecta i se vor
supune de asemenea acelora^i legi *i reglementari. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul
oricaror pretentii i actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de
catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa,
subordonatii acestuia, precum i salariatii din teritoriu.
37. Clauze finale

37.1 Prezentul contract reprezinta vointa partilor i inlatura orice altdintelegere verbala sau scrisa
dintre acestea, anterioardincheierii lui.
37.2 Reprezentantii legali ai ambelor parti contractante declara ca sent pe deplin imputerniciti sa
semneze prezentul contract .
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Partile au inteles s^ incheie azi
. .......... prezentul contract in 2 (doua)
exemplare originale, cate unul pentru fi ecare parte contractanta.

Semnat de catre: PRESEDINTE CONSILIUL JUDET N

GS * ,^ ^^^^

Numele semnatarului: GRIGORE FLORIN TEC

/ r.?l}^t,^

pentru i in numele Autorita ii Contractante: JUDET

I^. '' '

AR

T,

\fit

Data:

\ ^-° ^--J'

A Y

Semnat de catre: DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC — DIRECT E-CONOMICA
Numele semnatarului :CARMEN MOCANU '
;

pentru i in numele Autoritatii Contractante: JUIETUL ARGES
Data:

,g.

•
Semnat de catre: DIRECTOR EXECUTIV — DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA COMUNITATI LOCALE

J/

Numele semnatarului: CIOBANU SIMONA ALISA
pentru i in numele Autoritalii Contractante: JUDETUL ARGES
Data:
Semnat de catre: SEF UNITATE PLEMENTARE PROIECT
Numele semnatarului: AURELIAN EORGHE
pentru i in numele Autoritatii Contr

]

i M1DETUL ARGES

Data:
Semnat de catre: DIRECTOR AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR - AFIL SRL
Numele semnatarului: IRINA LUNCA
in numele Executantului: AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR - AFL SRL
Data: ^^ l/

^

o fir
^ CEC

r b

/ r ,
C
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