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(,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificirile qi completirile ulterioare, a

Hotir6rii 39512U,6 pentru aprobarea Normelor mctodologice de aplicare a prevederilor refcritoare la

atribuirea contractului de achizilie publicd/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile
publice, cu modificirile gi completirile ulterioare;

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIA.IA A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SEdiUI iN Pitogti, StT.

Rcpublicii, nr.ll78, bloc D5B, parter, telefon 0372030420, fax 0372030421, cod fiscal 27302116. cont
RO47TR8224A685050200130X, deschis la Trezoreria Statului, reprczentata prin domnul '

Director Executiv, in calitate de achizitor pe de o parte,

il

S.C. BIDEPA LOGISTICS S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucureqti, Sector 1, str.Mihiileni, Nr.22-24,
etaj 2, camera 8, re1.0212321415, fax.0212331120, numdr Registrul Comemrlui 14011801'7 /2007, CUI
RO22472896, cont RO44TRE27015069XXX020360, deschis la Trezoreric Sector l, reprczentati prin
domnul r - Administrator, in calitate de prestator, pe de alti parte.

Art.2. Definifii
2.1. in prezentul conlract urmetorii termeni vor fi interpretali astfcl:
a. /GPR - Inspectoratul General al Poliliei Rom6ne
b. contract - rcprezinte prezentul contract $i anexa la acesta.

c. tchizitor si prestalor - pd4ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract:
d. prelul contractului - prelul plttibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald qi corespunzltoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
e. servicii - activitefi a caror prestare fac obiectul contractului;

f. forla m$ord - un eveniment mai presus de controlul pirfilor, care nu sc datoreazd greqelii sau vinei
accstora, care nu putca fi previzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibili executarca gi,

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revoluJii, incendii,
inundalii sau orice alte catashofe naturale, restriclii apirute ca urnare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivi ci enunciativi. Nu este considerat fo4i majorl un eveniment asemenea
celor de mai sus care IEri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaliilor uneia din pe4i:
g. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

Art.j. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excep(ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
fom.ra de plural 9i vicc versa acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice dacd nu se specifici in
mod diferit.

Clouxe obligatorii

Art.4. O biect u I co nt ra ct al ui
4.1. Obicctul contractului il constituie prcstarea de servicii de pozd, monitorizare Si interventie, trunsport
valori,in perioadele convenite qi in conformitate cu obligaliile asumate prin prczentul contract.
4.2. Prestatorul se obligd se presteze scrvicii de pazi cu un agent pe timp de zi, la scdiul Direcliei de
Asistente Sociald a Municipiului Pitegti, situat in Bd.Rcpublicii, nr. I l78, bloc D5B, parrer, dupl cum
urmcaz6:

o Luni, Ir4a4i, Micrcuri: 08.00 - 16.30
. Joi: 08.00 - 19.00
o Vineri: 08.00- 13.30

4,3. Asiguratca dc citrc prcstator a serviciilor de monitorizare 9i interventie prin echipajclc db
intcrven{ic rapidi la obiectivelc situate in:

- Bd.Rcpublicii, nr.l l78, bloc D5B, parter scdiul D,A.S. Pitegti;
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- str. Hend Coand[, nr.4 - Centrul de zi de asistenli gi recuperare $anse pentru To]i;
- B-dul N.BIlcescu, PT 204 - "Addpostul de UrgenJi pe timp de noapte";
- cartierul Givana III, bl.M5a, parter - Adlpost de noapte 'Speranta';
- str. Gheorghe gontu, CLUBUL PENTRU PENSIoNARI;
- cartierul Givana III, situat in cadrul P.T.907, Clubul de pensionari;
- cartierul Trivale, situat in cadrul P.T.612, Clubul de pensionari;
- str.Rizboicni nr.35, Corp C5, Colegiul Dimitrie Dima, Centru multifunclional comunitar;
- str. Mihai Eminescu, nr.l, Creqa Popa $apci;
- str. Smeurei, nr.l0, Crega Smeurei.

4.4. Asigurarea de cetre prestator a serviciilor de insotire transport valori intre sediul D.A.S. Piteqti qi

Trezoreria Municipiului Piteqti.
4.5. finind cont de prevederile art.6 alin(l) din Ordonanfa Militard w.3124.03.2020 privind masuri de
prevenire a rispdndirii COVID-I9, prccum qi de prevederile Hotiririi Comitetului Local pentru Situafii de
Urgenld nr.3126.03.2020 prin care a fost aprobate 'Procedura privind deslEqurarea activitdlii de
aprovizionare cu alimente, produse de igiene gi/sau medicamente pentru persoanele in vdrstd de peste 65 de
ani IAre suslindtori sau o alti formi, precum gi a persoanelor fEri addpost', prestatorul se obligd se presteze
pini la data de 15.05.2020, servicii dc pazl cu agenli de securitate calificati, post perrnanent 24h/24h,la
obiectivul situat in cartierul Givana III, bl.M5a, parter - Addpost de noapte 'Speranfa'.

Art.S.Prelul contracl ului
5.1, Preful maximal convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul serviciilor prestate, pletibil
prestatorului de citre achizitor este de:

- 18.5 lei/orI {Erd TVA x I 84 ore/lund = 3404 lei/lund lird TVA pentru serviciile de pazd de zi.
- 18.5 lei./or5 IIri TVA x 360 ore = 6660 lei fErd TVA pentru servicii de pazi cu agenti de

securitate calificali, post permanent 24h/24h la obiectiwl situat in cartierul Gdvana III, bl.M5a, parter -
Addpost de noapte 'Speranla'.

Pregul serviciilor de pazd, pldtibil prestatorului dc catrc achizitor se va calcula cu tariful orar
prevezut in contract, in baza pontajelor intocmite de prestator gi vizate de achizitor.

- 100 lei/lun5.robiectiv Iiri TVA x l0 obiective = 1000 lei/lun5 Iird TVA pentru serviciile de
monitorizare qi intervenlie;

- 350 lei/deplasare IErd TVA pentru serviciile de insolire transport valori;
5.2, Valoarea totald maximali a contractului este de 44692lei Iird TVA plus 8491,48 lei TVA.

Art,6 Durala contractului
6,1. Prezentul contract se deruleazd de la data de 01.05.2020.
6,2. Prezentul contract inceteazd sd produci efecte la data de 31.12.2020 in condiliile in care achizitorul nu
opteazi pentru prelungirea acestuia prin act adilional.
6.3. finind cont de prevederile punctului 4.5., serviciile de pazd se vor presta pdni [a data de 15.05.2020.
6.4. Oricare dintre pi{ile contractante poate ccre denunlarea unilaterali a contractului cu respectarea unui
termen de preaviz scris de 30 de zile calendaristice, in cazul neexecutdrii, executerii defectuoase sau cu
intArziere a prezentelor clauze contractuale de oricare dintre pe4i. in notificarea scrisi se men{ioneaze $i
clauzele a cdror incdlcare se invocS.

Art.1. Doc umenle le co ntracl ul ui
7.1. Documentele contractului sunt

- oferta

Art.8, Obligaliile principale ale prestatorului
8.1. Prestatorul se oblige sA presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, in perioadele
convenite gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.
8,2. Prestatorul se obligi sA presteze serviciile, cu profesionalismul gi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat gi in conformitate cu oferta tehnici.
8,3, Prestatorul se obligd sd despigubeascd achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamalii qi acliuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaJiile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturd cu serviciile achizilionate, qi

b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturi, aferente, care rezultd din nerespectarea
clauzelor contractuale.

8.4. in vederea exercitirii serviciilor de pazd, prestatorul se oblige:
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a) sd realizeze dispozitirul de pazd cu personal specializat, echipat in linuti specifici SC BIDEPA

LOGISTICS SRL, aprobat de IGPR qi si repartizeze agentul de pazd potivit clauzelor din contract;

b) sl asigure paza obiectivului conform consemnelor generale 9i particulare prevezute in planul de pazi;

cj si asigure instruirea specificl a agentului de pazd pentru indeplinirea eficien6 a atribuliilor de serviciu;

d) si conlucreze cu personalul beneficiarului pentru rezolvarea unor situalii deosebite ce pot aperea;

ej si informeze in timp util gi ori de cite ori este cazul, achizitorul, de toate evenimentele produse in timpul

serviciului de pazi, precum ii de m6surile luate;

f1 sd instmiasid agentul de pazi ca, bunurile sustrase din obiectiwl pizit, descoperite de agentul de pazd,

sd fie predate beneficiarului, pe bazd de proces-verbal, iar fhptuitorii sa fie deferili organelor de polilie;

g) in iaz de incendiu, inundalii sau calamitili naturale, se iau misuri de anunlare de indati a beneficiarului

qi de sal*,are a persoanelor gi bunurilor, precum 9i de limitare a efectelor acestor evenimente;

i; ra dot"r" agentul de pazi cu mijloace tehnice de comunicare $i autoaperare, in condiliile stabilite in

planul de pazd;

i) se preia^pe bazf, de proces-verbal spaliile in care se afld valorile pezite, incuiate, sigilate 9i sd le predea in

aceleagi condilii;
j) sa line legitura cu organele de potilie din zona pcntru rezolvarea operativa a situalii1or care necesitd

intervenJia acestora;
k) s[ pistreze secretul profesional asupra datelor qi informatiilor de care a luat cunogtinll cu ocazia

indeplinirii sarcinilor de serviciu;
l) sa despngubeasci beneficiarul in condiliile previzute de tege, daci din cercetdrile efectuate de o comisie

mixtd presLtor-beneficiar sau de cdtre organele abilitate, potrivit legii, se va dovedi vinovetia prepuEilor

(salarialilor) prestatorului, potrivit art.l373 din Codul Civil - Legea nr.28712009, republicati, cu

modificerile qi completdrile ulterioare, in cazul producerii unor pagube materiale prin sdvdrgirea de

infrac(iuni. Plata preJudiciutui se va face de cltre prestator in baza procesului verbal incheiat de citre o

comisie mixti, semnat de reprezentanlii ambelor pdrfi sau pe baze de titlu executoriu.

8.5. Pentru serviciile de interven{ie:
a) Echipele de intervenlie au obligafia de a identifica imediat obiectirul, respectiv amplasarea 9i ciile de

acces;
b) Vor line permanent legetura cu organele de pazd pentru luarea unor mlsuri de interven(ie qi securitate;

c) in caz de alarmare reali vor respecta sarcinile pe care le are agentul de pazi qi impreuni cu acesta vor

lua toate mlsurile de restabilire a ordinii;
8.6. Pentru serviciile de insoJire transport valori:

a) prestatorul se obligi sA presteze lunar serviciile de insolire a salariatului Direcliei de Asistenli Sociald a

Muncipiului piteqti Jare ridici banii de la Trezoreria Muncipiului Pitegti, pe traseul Trezorerie - D.A.S.

Pitegti.
b) in situalia producerii unor pagube din vina personalului BIDEPA LOGISTICS, pe baza procesului

verbal de consiatare intocmit de comisia mixtd beneficiar-prestator, prejudiciul va fl suportat de prestator,

in termenii contractuali convenili.
8.7. prestatorul r[spunde, conform reglementlrilor legale, de pistrarea confidenlialitetii de cdtre toli

salarialii sdi, cu priviie la orice informalii, date, acte qi/sau fapte care constituie secret de serviciu de care

vor lua cunogtinli, in timpul prestirii serviciilor care fac obiectul prezentului contract in legiturl cu

activitatea D.A.S. Pitegti. Obligalia de nedivulgare a secretului operaliunilor se va extinde pe o perioadd de

3 ani dupe incetarea contractului.

Lrt.9. Obligaliile principale ale uchizitorului
9.1. Achizitorul se obligd:

a) s[ informeze-imediat prestatorul despre eventuale nereguli constatate in prestarea serviciului de

pazl qi si solicitc acestuia luarea de misuri corespunzetoare;

b) si colaboreze cu prestatorul pentru punerea in aplicare a planului de pazi;-

cj si asigure zona pdzild ", ii.t"m de iluminat sau altc mijloace spccifice necesare asigurdrii

integdt[tii qi deplina proteclic a obiectivului;- 
6 j r"iir.r" d" iniat6 organelc de urmirire penall in cazul constatdrii unor infracliuni prin care s-

au adus pagube ;

"; 
ia 

"o1nr.ri.. 
la dispeceratul prestatorului orice dehcienle manifestate in exercitarea atribuJiilor

de serviciu qi in comportamentul agentului de pazd in maxim 48 de ore de la constatarea acestora;

I sA anunle in timp util piestatorul asupra acJiunilor sau activitelilor beneficiarului care implicd

misuri suplimentate de pazd fa16 de cele prevezute in contract:
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g) se desemneze persoane cu drept de control asupra modului de indeplinire a serviciului de catre
personalul de pazd, conform prevederilor planului de pazi. Persoanele desemnate vor efectua controale
numai in prezenla reprezentanlilor legali ai prestatorului;

h) si instruiascd agentul din obiectiv, ca la solicitarea acestuia persoanele care perund in incinta
obiectivului se prezinte legitimalia sau alt act dovcditor al apartenenlei sale la unitate;

i) si nu incheie contracte de munci cu angajalii prestatorului in perioada derulirii prezentului
contract;
9.2. Achizitorul se obligi si pliteasci preful serviciilor cdtre prestator, in termen de 15 de zile de la
primirea facturii.

Art.l0. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
10.1. In cazul in care din vina sa exclusivi, prestatorul nu reuse$te si-qi indeplineasce obligaliile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful total al contractului ca penalitdli, o sume echivalentA cu
0,1o/o pe zi din prelul contractului, iar prestatorul are obligalia de a achita achizitorului suma dedusi.
10.2, In cazul in care achizitorul nu iqi onoreazl obligaliile in termen de 10 de zile de la expirarea
termenului prevezut la punctul 9.2. atunci acestuia ii revine obligatia de a pldti, ca penalitAli, o sume
echivalenti cu 0. 1% pe zi din plata neefectuati.
10.3. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cltre una dintre pdrfi in mod culpabil si
repetat, de dreptul pe4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a pretinde plata de daune-
interese.
10.4. Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunJa la contract, printr-o notificare scrisA adresati prestatorului,
fari nici o compcnsalie, dacd acesta din urmd di faliment, cu condilia ca aceasta anulare si nu prejudicieze
sau se afecteze dreptul la actiune sau desplgubire pentru prestator in acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzetoare pentru partea din contract indeplinitd pan5 la data denunlSrii
unilaterale a contractului.

Art.ll. A It e responsabilitdli ale prestatorului
ll.l. (l) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevezute in contract cu profesionalismul gi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu oferta tehnice.
(2) Prestatorul se obligi sA supravegheze prestarea serviciilor, se asigure resursele umane,

materialele, instalaliile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de naturl provizorie, fie dehnitivi, cerute
dc Ai pentm contract in mesura in care necesitatea asiguririi acestora este previzutd in contract sau se poate
dcduce in mod rezonabil din contract.
11,2. Prestatorul este rdspunzAtor atat de siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate,
cdt qi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
11.3. Prestatorul se obligi sd ia toate mlsurile corespunzitoare in vederea prevenirii riscurilor
profcsionale, protecliei sinatefi $i securitetii personalului propriu, informdrii qi instruirii acestuia in
domeniul securitilii gi senetelii in muncd, eliminirii factorilor de risc qi accidentare, in conformitate cu
dispoziliile Legii securitdlii $i senetefli in munci nr.3l912006 cu modificdrile gi completlrile ulterioare.
11.4. In situalia producerii unui accident de munci sau a unei imbolnlviri profesionale, acestea vor fi
cercetate in comun de cafie reprezentanJii ambelor pa4i $i inregistrate in conformitate cu prevederile Legii
nr.31912006 qi ale Normelor Metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea gi

evidenp accidentelor de munc[ de citre prestator.
11.4. Prestatorul se obligd sA reia prestarea serviciilor, in termcn de I zi de la data la care achizitorul i$i
onoreazi obliga(iile de plati, in situalia in care prestarea serviciilor a fost sistati de cetre prestator, urnare
a intdrzierii de citre achizitor a onordrii unor obligatii de platd, care ii reveneau conform prezentului
contract.
11,5. Prestatorul se obligi sA suporte sancliunile aplicate in urma controalelor organelor abilitate; in
situalia in care prestatorul este sanclionat in mod repetat, achizitorul poate denunla unilateral contractul,
caz in care, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract
indcplinitd pAni la data denunldrii unilaterale a contractului $i remasd incd neplatiti.
11.6. Prestatorul se obligd si pliteasci despdgubiri Achizitorului, echivalente cu valoarea prejudiciului
produs, in cazul in care, in timpul deruldrii contractului, se constati sustrageri de bunuri sau valori 9i in
urma cercetarilor efectuate de organele de polilie, se constatd vinovilia agenlilor de pazd: termenul de
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desplgubire este de maxim 30 de zile calendaristice de la data finalizirii cercetirilor efectuate de citre
organele de polilie.

Art.l 2. Alte responsabilitdli dle achizitorului
12.1. Achizitorul se obligi si pund la dispozilia prestatorului orice facilitl1i 9i/sau informalii pe care accsta

le-a cerut in oferti qi pe care le consideri necesare pentru indeplinirea contractului.

Art,l3. Lncepere, fi.nalix,are, fufi rzieri, sistate
13.1. (l) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupi semnarea contractului.

(2) in cantl in care prestatorul suferi int6rzieri qi/sau suporti costuri suplimentare, datorate in

exclusivitate achizitorului, pi4ile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 9i

b) iotalul cheltuielilor aferente, dac6 este cazul, care se vor adiuga la prelul contractului.

13.2. (l) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de pirli, termen

care se calculeazi de la data inceperii prestirii serviciilor.
(2) in cazul in care apar:

a) orice motive de intdrzlere, ce nu se datoreazA prestatorului, sau

bj alte circumstanle neobi$nuite, susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incilcarea contractului

de catre prestator, prestatorul este indreptdlit si solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a

oricdrei faze a acestora, pirlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 9i vor semna un act

adilional la contract.
13.3. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecti perioadele de prestare, acesta are

obligalia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea perioadelor de prestare se face cu

acordul p[rfilor, prin act adilional.
13.4. ln aiara iazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice

intirziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitifi prestatorului.

13.5. Pd4ile contractante se obligi si-9i notifice reciproc orice modificare intervenita in datele de

identificare ale acestora, prev[zute la art.l din prezentul contract.

13.6. Modificarea sau completarea prezentului contmct se va face numai cu acordul ambelor pir[i,

incheindu-se in acest sens un act adilional.

Art.l{. Aj ustared prelul ui co ntrdctului
14.1. pentru serviciiie prestate, plelile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in oferta

financiari, anexa la contract.
14.2. Pre(ul contractului estc ferm.

Art 15. Cesiunea
l5,l prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau par[ial obliga]iile sale asumate prin contract.

Art.l6. Forla majord
16.1. Foda majore este constatatl de o autoritate competentS.

16.2. Forla majord exonereazd pdrllle contractante de indeplinirea obligaJiilor asumate prin prezentul

contract, pe toati perioada in care aceasta aclioneaz5.

16,3, ind^eplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a for[ei majore, dar fari a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau pdrlilor pAn[ la aparilia acesteia.

16.4. partea contractantl care invocd forla majori are obligalia de a notifica celeilalte pirfi, imediat 9i in

mod complet, producerea acesteia gi si ia orice m[suri care ii stau la dispozilie in vederea limitirii
consecinlelor.
16,5. partea contractanti care invoci forla major[ are obliga{ia de a notifica celeilalte pir(i incetarea cauzei

acesteia in maximum i 5 zile de la incetare.

16.6. Dac6 for[a majorl aclioneazd sau se estimeazi ca va acliona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare

parte va avea dreptuisa notifice celeilalte pd4i incetarea de drept a prezentului contract, firi ca vreuna din

p6{i se poati pretindi celeilalte daune-interese.

Art,l7. Solulio nare a litigiilor
17.1. Achiziiorul qi presiatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative

directe, orice neinleiegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea

contractului.
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17.2. Dacit, dupi l5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reu$esc si rezolve in
mod amiabil o divergenli contractualS, fiecare poate solicita ca disputa si se solulioneze de cetre instan[ele
judccitorcgti din RomAnia.

Art.l8. Limba care guverneazd contraclul
18,l. Limba care guvemeazd contractul este limba rom6nd.

Art.19. Comunicdri
19.1. ( I ) Orice comunicarc intre pir(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fic
transmisi in scris.

(2) Orice documcnt scris trebuic inregistrat atat in momentul transmiterii, cat qi in momentul primirii.
19.2. Comunicirile intre pdrli se pot face 9i prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu condi{ia
confirmirii in scris a primirii comuniclrii.

-

Art.20, Legea aplicabild contractulai
20.1. Contractul va fi interpretat conlorm legilor din Romdnia.

PA(ile au inleles si incheie . . .3.o- . i Q...29. .la.prrr"rrtul contract in 2 (doui) exemplare, cate unul
pcntru fiecare parte.

Achizitor,
DIRECTIA DE ASISJJJ{TA SOCIALA

A M UNIC I PIIfl-6TI,PIT,ESTI

Prestator,
S.C BIDEPA LOGISTICS S.R.L

ADMINISTRATOR
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