ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612
Anexa nr. 5 la HCL nr. 39/07.09.2018

CONTRACT-CADRU DE DELEGARE

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare, a Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea
asigurării continuităţii serviciului public de salubrizare a localitatilor, pentru aprobarea
achizitionarii directe, pe termen limitat, a serviciului privind salubrizarea localitatilor
componente a comunei Berica de Jos s-a încheiat prezentul contract intre:
UAT BEICA DE JOS, cu adresa in localitatea Beica de Jos, nr. 215, județul Mureș,
tel/fax: 0265/719612, cod fiscal 4565253, cont IBAN RO06 TREZ 24A7 4050 1200 109X
deschis la Trezoreria Reghin, reprezentata prin Doamna Moldovan Maria, avand functia
de Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,
și
………………………., cu sediul in ................, str. ................., nr ............, jud. ..........,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ..............., Cod de Identificare Fiscala
..................................,

cont

bancar

…………………………,

deschis

la

................................., reprezentata legal prin ................................, în calitate de prestator,
pe de alta parte.
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
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d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri
cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le
furniza in legatura cu serviciile prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si
care face imposibila executarea si, 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
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu
se specifică în mod diferit.
3.3. - În prezentul contract, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei
prevederi contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane
fizice/juridice și orice organizație având capacitate juridică.
3.4. - Referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice alte acte
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu excepția cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la
ceea ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci și la toate urmările pe care legea,
obiceiul sau echitatea le dă obligației respective, după natura sa.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obliga, in perioada convenita si in conformitate cu cu obligatiile
asumate prin prezentul contract sa execute:
4.1.1 Colectarea separata si transportul separat al deseurilor al deseurilor municipale si al
deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, fara a a
aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si
acumulatori (CPV:90511000-2), conform procedura de achizitie directa SEAP cu nr de
identificare ............................, provenite de la:
- populatia comunei si agentii economici din Beica de Jos si din satele apartinatoare.
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- institutiile publice aflate în subordinea Consiliului Local Beica de Jos.
- cosurile de gunoi stradale de pe raza comunei Beica de Jos si a satelor
apartinatoare.
4.2. Colectarea are loc bilunar dupa cum urmeaza:
Sambata o data la doua saptamani
Prima sambata in care are loc colectarea este ................, urmand ca colectarea sa se
faca din doua in doua saptamani.
4.3. Achizitorul se obliga sa plateasca, conform pretului stabilit in prezentul contract
pentru serviciile prestate.
5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea serviciilor prevazute la punctul 4.1.1, din prezentul
contract, platibil prestatorului de catre achizitor este de: ............... lei fără TVA/luna, la care
se adauga TVA .............lei/luna (adica ..... lei/luna pentru un numar de ...........persoane
/locuințe/gospodării) .
6. Durata contractului
6.1.

Durata contractului este de 12 luni calendaristice, incepand de la data de

___________ si pana la data de ______________.
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data indeplinirii integrale si
corespunzatoare a obligatiilor asumate de catre ambele parti contractante, cu exceptiile
prevazute la prezentul contract.
6.3. La data intrarii in vigoare a contractului de delegare a serviciului de salubrizare la
nivelul judetului Mures, respective a zonei aferente comunei Beica de Jos, atribuit de catre
ADI ECOLET Mures pentru impementarea ,,Sistemului integrat de gestionare a deseurilor
in judetul Mures,, pentru activitatile de precolectare/colectare/ transport/sortare si transfer
al deseurilor, prezentul contract inceteaza, de plin drept.
6.4. Comuna Beica de Jos va transmite prestatorului, in termen de 10 zile de la data
instintarii primate de la ADI ECOLET Mures, notificarea scrisa de incetare a prezentului
contract de servicii.
6.5 ………………… (prestatorul serviciului de salubritate) va inceta prestarea serviciului in
termen de 30 de zile in comuna Beica de Jos de la primirea notificarii scrise.
7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe de la data _________.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
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a) fisa fundamentare pret;
b) graficul de realizare a serviciilor conform punctului 4.2.
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele
prezentate in oferta de preț, anexa la contract.
9.2. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de
catre achizitor.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1.- Achizitorul se obliga sa receptioneze, serviciile prestate in termenul convenit.
10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul catre operator in termen de 30 de zile de la
emiterea facturii de catre acesta.
10.3. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciului de
salubritate. Dupa onorarea platii prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt
timp posibil.
11.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota de 0,01% /zi intirziere din pretul
contractului.
11.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma
echivalenta cu o cota de 0,01 %/zi din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a notifica partea in culpa si de a se
adresa instantelor competente si a solicita daune-interese.
11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment,
cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
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despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Alte responsabilitati ale prestatorului
12.1. Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
oferta tehnica.
12.2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.
12.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor. Totodata, este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si
de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
12.4. Prestatorul trebuie sa respecte frecventa de colectare a deseurilor, conform
programului de la punctul 4.2.
12.5. Prestatorul are obligatia sa asigure curatenia punctelor gospodaresti, precum si a
recipientilor in care se colecteaza deseurilor.
12.6. Prestatorul are obligatia sa asigure continuitatea serviciului, cu exceptia cazurilor de
forta majora, asa cum sunt acestea definite prin lege.
12.7. Prestatorul are obligatia sa aseze dupa golire recipientele in pozitie normala, pe locul
de unde au fost ridicate. Toate operatiunile vor fi efectuate astfel incat sa se evite
producerea zgomotului si a altor inconveniente pentru utilizator;
12.8. Prestatorul are obligatia sa mentina in stare salubra punctele de colectare amplasate
pe domeniul public.
12.9. Prestatorul are obligatia sa rezolve reclamatiile generate din vina sa in termen de
maxim 48 de ore de la formularea acestora de catre achizitor.
12.10 Prestatorul are obligatia sa ridice lunar deseurile colectate selectiv (sticla, carton si
plastic) din recipientele instalate de autoritatea contractanta pe raza UAT Beica de Jos si
sa raporteze aceste cantitati catre aceasta. Obiectivul final este atingerea tintelor de
reciclare din Legea 211/2011 si OUG 48/2017.
13.Alte responsabilitati ale achizitorului
13.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le considera necesare indeplinirii contractului.
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13.2. Achizitorul se obliga:
- sa asigure accesul pe strazile comunale si satesti, aleile interne, la punctele de
colectare pentru autovehiculele prestatorului.
- sa informeze anticipat prestatorul daca sunt programate lucrari la drumuri sau pentru
serviciile de utilitati (apa, gaz, canal, electrice, telefonie) si sa permita colectarea de
deseuri conform graficului din zonele afectate de lucrari.
- sa asigure colectarea rezidurilor si depozitarea separata a lor, acolo unde au fost
amplasate containere si pubele pentru colectarea selectiva.
13.3 Achizitorul are obligatia sa realizeze infrastructura de precolectare si colectare
separata a deseurilor selective (sticla, carton si plastic) pe raza UAT Beica de Jos.
14. Receptie si verificari
14.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta de preț.
14.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, identitatea reprezentatilor sai
imputerniciti pentru acest scop.
15. Ajustarea pretului contractului
15.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in oferta de preţ, publicata pe SEAP.
15.2. - Pretul contractului este ferm, exprimat in lei.
16. Amendamente
16.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.
16.2. Durata prezentului contract poate fi prelungit, prin act aditional, cu acordul ambelor
parti in conditiile prevazute de lege.
17. Subcontractanti
17.1. Prestatorul are obligatia de a nu subcontracta total sau partial obligatiile sale
asumate prin contact, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
18. Cesiunea
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18.1. Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute
din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum
au fost stipulate şi asumate iniţial.
19. Forta majora
19.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
19.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
19.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
19.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
19.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
20. Solutionarea litigiilor
20.1. - Achizitorul si 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 contractului.
20.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul
achizitorului.
21. Limba care guverneaza contractul
22.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
22. Comunicari
22.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
22.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail,
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
23. Legea aplicabila contractului
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23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie astazi, ______________, prezentul contract in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,

COMUNA BEICA DE JOS
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ANEXA
la contract
LEGISLATIA APLICABILA

Gradul de asigurare in furnizarea serviciului este de 100%/luna.
Legislatia si normele tehnice aplicabile serviciului de colectarea separata si transportul separat
al deseurilor al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din
industrie si institutii, fara a a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si
electronice, baterii si acumulatori (CPV:90511000-2):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.
Indicativul actului
Denumirea actului normativ sau tehnic
crt.
normativ sau tehnic*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Hotararea Consiliului Local Beica de Jos nr …… din ………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. LEGEA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE NR. 51/2006, CU
MODIFICARILE ULTERIOARE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. LEGEA NR.101/2006 CU MODIFICARILE ULTERIOARE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. LEGEA 98/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prestator,
,

Utilizator,
COMUNA BEICA DE JOS
PRIMAR,
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