Ref.: “Achizitionarea serviciilor de abonament pentru actualizarea aplicatiei Infostandard
WEB”
Clarificari
Intrebare
1.

Una dintre clauzele contractului se refera la
ajustarea contractului. O puteti explica ?

22. Ajustarea pretului contractului
22.1 Preturile unitare ale contractului sunt ferme pe
o durata de 24 de luni de la semanrea contractului.
22.2 Revizuirea pretului contractului poate avea loc
in baza prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016,
revizuire ce consta in ajustarea prin actualizare a
acestuia, in conformitate cu prevederile art. 158 din
HG nr. 394/2016, astfel:
Dupa 24 de luni, pentru restul ramas de plata se va
utiliza urmatoarea metoda de ajustare:
Indicele de cost comunicat de catre Institutul
National de Statistica pentru intervalul de 12 luni
anterior indexarii, utilizând formula:
VA (S) = (VT(S) – VR(S) 24) x iS(12-24)
unde:
• VA(S) reprezinta Valoarea actualizata pentru
serviciile Rest de executat dupa 24 de luni de la
intrarea în vigoare a contractului
• VT(S) reprezinta Valoarea totala, contractuala, a
serviciilor conform Listei de preturi
• VR(S) 24 reprezinta Valoarea Serviciilor Realizate
in intervalul de 24 de luni de la intrarea în vigoare a
contractului
• IS(12-24) reprezinta indicele de cost in servicii,
furnizat de INS pentru intervalul de 12 luni anterior
indexarii (intervalul dintre lunile 12 si 24 de contract).
Nota: Valorile sunt exprimate in lei fara TVA
22.3 In cazul unor valori subunitare ale coeficientului
de ajustare, pretul contractului nu se va revizui.

Raspuns
Clauza este introdusa in contract in
conformitate cu art. 158 din HG 394/
2016
prin
care
se
prevede
obligativitatea includerii unor clauze
de ajustare/revizuire a pretului pentru
contractele care se deruleaza pe o
perioada ce depaseste 24 luni.
Totodata, in sensul art. 236 alin. 1 din
Legea 99/2016: ”Contractele
sectoriale şi acordurile-cadru pot fi
modificate, fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire, atunci când
modificările, indiferent de valoarea
acestora, au fost prevăzute în
documentele achiziţiei iniţiale sub
forma unor clauze de revizuire clare,
precise şi fără echivoc, care pot
include clauze de revizuire a preţului.”

2.
O alta clauza pe care nu o intelegem este
prevazuta la articolul 27. Clauze anticoruptie si de
conformitate: CNTEE Transelectrica SA are dreptul
de a efectua un audit asupra activitatilor prestate de
…………………….. in temeiul prezentului contract,
pentru a monitoriza conformitatea acestuia cu
termenii prezentei clauze.

Clauza la care se face referire face
parte din contractul standard agreat la
nivelul CNTEE Transelectrica SA.

