Acord – cadru de servicii
Lot nr. 7
nr. 67211 data 12.11.2021

1. Părțile acordului-cadru
1.1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare,
Între
Județul Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, jud. Harghita, telefon 0266207700,
fax
0266-207703,
cod
fiscal
4245763,
cont
trezorerie
nr.
RO17TREZ24A840301200200X, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentat prin Borboly
Csaba președintele Consiliului Județean Harghita, prin domnul ing. Chiorean Adrian având
funcția de director general adjunct, în calitate de PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte,
și
SC. KANAL CONSTRUCT-SERV. SRL. având sediul în ________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
în calitate de PROMITENT - PRESTATOR, pe de altă parte.

2. Obiectul acordului cadru
2.1. – Obiectul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor, condițiilor esențiale
care vor guverna contractele de prestări servicii de „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a
drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 7”- cod CPV
90620000-9 Servicii de deszăpezire, cod CPV 90630000-2 Servicii de înlăturare a gheții - ce
urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.
2.2. – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea categoriilor de servicii
din propunerea tehnică, ce constituie anexă, parte integrantă a prezentului acord-cadru.
3. Durata acordului- cadru
3.1. - Durata prezentului acord-cadru este de 6 de luni, începând cu data semnării și
înregistrării la sediul promitentului – achizitor, dar nu mai târziu de 30.04.2022 sau nu mai
mult de încheierea Acordului cadru pentru „Întreținerea curentă pe timp de iarnă a
drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2021-2024, pentru Lot nr. 7”.
4. Prețul unitar al serviciilor
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4.1. – Prețul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator în propunerea
financiară:
Nr.
cap./
Preț unitar,
subcap
Cheltuieli
U.M.
lei fără TVA
deviz pe
obiect
1
2
3
5
a.)
P1 Servicii de patrulare/revizii sector
P2 Combaterea poleiului și lunecușului prin așternerea
b.)
material antiderapant și îndepărtare mecanică zăpada
km
30,00
P3 Combaterea poleiului și lunecușului prin așternerea
c.)
material antiderapant
d.)
P4 Curățirea mecanică a zăpezii
P5 Asigurarea circulabilității în timpul viscolului
e.)
eliminarea urmării viscolului
oră
20,00
îndepărtare zăpezii cu Autofreză/lărgire drum
P6 Asigurarea circulabilității în puncte periculoase,
f.)
eliminarea punctelor periculoase, (pod de gheață, podeț oră
20,00
înfundat, șanț înfundat, copaci căzuți, crengi)
P7 Staționare utilaje pentru LOT 7,
g.)
oră
32,00
nr. 3 utilaj x 24ore/zi x nr. zile
nisip tonă
15,00
h.)
P8 Material antiderapant
sare tonă
50,00

Întreținerea curentă pe timp de
iarnă a drumurilor județene din
județul Harghita, în perioada
2021-2022, pentru LOT nr. 7

Valoarea maximă totală estimată (lei fără TVA)
789.748,73

5. Cantitatea previzionată
5.1. - Cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor
subsecvente este conform Anexa B.
6. Obligațiile promitentului - prestator
6.1. Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puțin calitatea
prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
6.2. Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în
acordul – cadru, ori de câte ori promitentul - achizitor solicită acest lucru.
6.3. Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate
prin prezentul acord-cadru.
7. Obligațiile promitentului – achizitor
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7.1. Promitentul-achizitor se obligă să plătească prețul serviciilor către promitentul prestator în termenul și condițiile convenite în contractele subsecvente.
7.2. Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o
nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac
obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul prestator declară că
nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor.
7.3. Promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o procedură de atribuire, atunci când
valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenționează să îl atribuie, cumulată cu
suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depășește o valoare pentru care
prevederile legale impun obligații în raport cu anumite praguri valorice.
8. Comunicări
8.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie să fie transmisă în scris.
8.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în
momentul primirii.
8.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.
9. Documentele acordului cadru
9.1.
a)
b)
c)
d)

Documentele acordului cadru sunt:
caietul de sarcini
propunerea tehnică
propunerea financiară
alte anexe, după caz (lista prețurilor unitare; contractele de asociere, contractele de
subcontractare, după caz).

10.

Rezilierea și încetarea acordului cadru

10.1. Rezilierea acordului-cadru poate interveni în următoarele cazuri:
a) promitentul-prestator cedează, parțial sau integral, drepturile și/sau obligațiile
generate de prezentul acord - cadru, către un terț;
b) promitentul-prestatorul intră în procedura de insolvență în condițiile prevăzute
de art. 123 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, dacă Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar, nu răspunde
în termen de 30 de zile la notificarea achizitorului, formulată în primele 3 luni de
la deschiderea procedurii. Prestatorul are obligația de a notifica de îndată
celeilalte părți intervenirea unei astfel de situații;
c) promitentul-prestator refuză să încheie un contract subsecvent la solicitarea
promitentului-achizitor sau declară că nu are capacitatea de a încheia un
contract subsecvent;
d) la cererea părții interesate, în condițiile legii.
10.2. (1) Încetarea acordului-cadru intervine în următoarele cazuri:
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a) dacă obiectul acordului-cadru fie este în mod obiectiv imposibil de executat, fie
a pierit în tot sau în parte, fie nu mai poate satisface necesitatea pentru care a
fost contractat;
b) dacă s-a sistat finanțarea aferentă acordului-cadru;
c) îndeplinirea obiectului acordului-cadru este contrară interesului public,
d) în temeiul acordului scris al ambelor părți, de la data acordului;
e) în cazurile de forță majoră;
f) promitentul - executant deși încheie un contract subsecvent, acesta se reziliază
din culpa executantului;
g) la expirarea duratei acordului - cadru;
h) alte cazuri prevăzute de lege.
(2) În cazurile prevăzute la art. 10.2 alin. (1) lit. a) - c) promitentul-achizitor este îndreptățit să
denunțe unilateral acordul-cadru cu efecte depline, fără termen de grație, printr-o notificare,
de la data comunicării în acest sens către promitentul-prestator.
10.3. În cazurile prevăzute la pct. 10.1 lit. a) și lit. c) rezilierea intervine de drept, fără termen
de grație, fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalități și fără intervenția vreunei
autorități sau instanțe de judecată și/sau arbitrale, printr-o simplă notificare a promitentuluiachizitor adresată promitentului-prestator, de la data comunicării notificării.
10.4. În cazul de încetare prevăzut la pct. 10.2. alin. (1) lit. a) - c) promitentul - achizitor nu
datorează daune interese și nici un alt fel de obligație către promitentul – prestator, având
doar obligația să motiveze notificarea comunicată în acest sens.
10.5. În cazurile prevăzute la pct. 10.2. alin. (1) părțile își datorează doar obligațiile devenite
scadente până la data încetării contractului, data acordului de încetare sau data denunțării
unilaterale a contractului în condițiile art. 10.2 alin. (1) lit. a) - c).
11.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
1.1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea
legislației naționale în materie, în scopul realizării obiectivului contractului, îndeplinirii
obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic.
1.2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016,
vor fi preluate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe
perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru
care s-a perfectat prezentul contract.
1.3. Părțile contractante vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit
propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător
de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, neprelucrare
sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.
1.4. Părțile contractante vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale
toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și
disponibilității datelor cu caracter personal.
1.5. Părțile contractante se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a
securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării
de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării
Autorității Naționale de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),
conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.
1.6. Părțile contractante, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract și actele adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau
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secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților
de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum și a
consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori
de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.
12.

Litigii

2.1. Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord cadru se vor soluționa pe cale amiabilă.
2.2. În cazul în care în 30 zile de la încercarea de soluționare amiabilă nu se ajunge la o
înțelegere, litigiul se va soluționa de către instanțele competente de la sediul
promitentului - achizitor.
Părțile au convenit să încheie azi ……………12.11.2021……….. prezentul acord-cadru, în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent - Achizitor,
Unitatea administrativ-teritorială
Județul Harghita

Direcția economică

Promitent - Prestator,
SC. KANAL CONSTRUCT-SERV. SRL.

Serviciul achiziții publice

Direcția generală tehnică
Viza control financiarpreventiv

Viza juridică
Direcția juridică și
administrație publică

responsabil de contract
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