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o;rtract de servicii
i data :)--, t ' 1, ',

o

nr.

i1 tcmeiul Legii nr.98i2016 privind achiziliile publicc, cu modificirile 9i completdrilc ulterioare, a

Hotiririi 395l2)l6 pentru aprobarea Normelor rnetodologicc de aplicare a prcvederilor referitoarc la atribuirea

coltractului de achizlie publici/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziJiile publice, cu

modificirile gi completdrile ulterioare, a intervcnit prezentul contracl de servicii, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SCdiUI iN PitEgti, StI.

Republicii, nr.l178, bloc D5B, parter, telefon 0372030420, fax 0372030421, cod frscal 27302116, cont

RO47TRE224A685050200130X, deschis Ia Trezoreria Statului, reprczentate prin domnul - '- '^'
Director Executiv, in calitate de achizitor pe dc o parte,

9i

SC REC SECURITY ARG SRL, cu sediul in Pitegti, str' Gheorghe $incai, nr'28,

telefon/fax 0348445932, numdr Registrul Comerfului 103178312014, CUI 33260589, cont

RO30TRE20465069XXX013983, deschis la Trezoreria Municipiului Pitctti, rcprezentati prin doamna I
Director, in calitate de prestator, pe de alte parte.

Art.2. Definifii
2.1. in prezentul contract urmdtorii tenneni vor fi tnterpretali astfcl:

a. contacl - reprezinti prezentul contract gi anexa la acesta.

b. achiZitor si preslalor - pdrtlle contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. prelul contructului - prell pl6tibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea

integale $i corespunzitoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d. servicii - activitifi a ceror prestare fac obiect al contractului;
e. forla majord - un eveniment mai presus de controlul pdrlilor, care nu se datoreazi gregelii sau vinci acestora,

care nu putea fi prevAant la momentul incheierii contractului gi care face imposibili executarea 9i, respectiv,

indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundaJii sau

orice alte catastrofe naturale, restricJii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivd ci enunciative. Nu este considerat fo4, majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, flri a

crea o imposibilitate de cxecutare, face extrem de costisitoare executarea obligafiilor uneia din pi(i;
f. zi - zi calendarisltc6; an - 365 de zile.

Art,3. Interpretare
3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de

plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zl"sa:u "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se specificd in mod

diferit.
Clauze obligatorii

Art,4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul sc obligi sA asigure servicc-ul sistemelor de securitate (sisteme de alarmd, supravegherc video 9i

control acces) , la obiectivele situate in:
- Bd.Republicii, nr.l t78, bloc D5B, parter - sediul D.A.S. Piteqti;.
- str. Henri Coand6, nr.4 - Centrul de zi de asistenld qi recuperare $anse pentru To[i;
- B-dul N.Bilcescu, PT 204 - "Addpostul de Urgente pe timp de noapte";
- cartierul Gdvana iII, b1.M5a, parter - Adipost de noapte 'Speranla';
- str. Gheorghe $onJu, CLUBUL PENTRU PENSIONARI;
- cartierul Givana III, situat in cadrul P.T.907, Clubul dc pensionari;

- cartierul Trivale, situat in cadrul P.T.612, Clubul de pensionaril

- str.Rdzboieni nr.35, Corp C5, Colegiul Dimitrie Dima, Centru multifuncJional comunitar;
- str. Mihai Eminescu, nr.l, Crcga Popa $apci;
- str. Smeurei, nr.l0, Creqa Smeurci.

Art.4.2. Achizitorul se obligi si plateasci preful convenit in prezcntul contract pcntru sen'iciilc prestate.

Art.5. Prel ul contractului
5.1. Pre{ul convenit pentru indep nirca contractului, plitrbil prestatorului de citrc achizitor, este dc 20800 lci
(260 lci/lund,/sistem x 10 sisteme x 8luni.
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Art.6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract se deruleazd incepdnd cu data de 01.05.2020 9i inceteazi sd producd efecte la data de

3l.12.2020, in condi(iile in care achizitorul nu opteaze pentru prelungirea acestuia prin act adiJional.

Art.8. Documentele contractului
8.1. Documentelc contractului sunt:

- ofena tchnicd 9i financiarS.

Art.9, Obligafiile principale ale prestatorului
9.1. Prestatorul se obligl sd presteze serviciile pentru sistemele de securitate prin verificare lunari in
conformitate cu Lcgea r.33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 9i proteclia persoanelor 9i a

HGR nr.30l/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii w.333/2003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor qi protecJia persoanelor.
9.2. Manopera aferenti prestirii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv manopera pentru

inlocuirea unor cvcntuale componente care nu mai corespund din punct de vedere al parametrilor tehnici qi

funclionali, este inclus6 in prelul contractului.
9,3. in vederea inlocuirii componentelor defecte sau a celor care nu mai corespund din punctul de vedere al
parametrilor tehnici gi funclionali, prestatorul va informa achizitorul cu privire la caracteristicile tehnice

necesare ale componentelor de schimb, astfel inc6t achizitorul se poatA organiza achizitionarea acestora.

9.3. Prestatorul se obligd sd despdgubeasci achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamalii qi ac(iuni in justilie, ce rezulti din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,

nume, mdrci iruegistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaJiile sau utilajele folosite
pentru sau in legaturd cu serviciile achizifionate, 9i

b) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturS, aferente, care rezulti din nerespectarea
clauzelor contractuale.

Art.l0. ObligaJiile principale ale achizitorului
10,1. - Achizitorul se obligd s[ pl6teasci pre1ul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate, in
termen de 20 zile de la primirea facturii.
10.2. - Achizitorul se obligd.

a) sd puni la dispozitia prestatorului informaliile necesare pentru intrelinerea sistemelor;
b) s6 asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului, in timpul realiz[rii

service-ului;
c) sd analizeze periodic, impreuni cu prestatorul, modul in care se duc la indeplinire
prevederile contractului ;

d) si pistreze secretul asupra lucririlor care se efectueazi;
e) si nu permiti interven{ia persoanelor neautorizate asupra sistemelor;

Art.ll. Sanc(iuni pentru neindeplinirea culpabili a obliga(iilor
11.1. In cazul in care, din vina sa exclusivS, prestatorul nu reu$e$te sd-;i indeplineasci obligafiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful total al contractului ca penalititi, o sume
cchivalentd cu 0,1% pe zi din prelul total al contractului, iar prcstatorul are obligalia de a achita achizitorului
suma dedusi.
ll.2.in cazul in care achizitorul nu igi onoreazi obliga(iile in tcrmen de 10 de zile de la expirarea perioadei
previzute la punctul 10.1, atunci acestuia ii revine obliga(ia dc a plIti, ca penaliti{i, o sumd echivalentd cu 0,lYo
pc zi din plata neefectuatA.
I1.3. Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de cAtre una dintre pe4i, in mod culpabil si
repetat, dA dreplut pe4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-interese.
11...1. Achizitorul igi rezervd dreptul de a renun{a Ia contracl, printr-o notificare scrisd adresatd prestatorului, fErA
nici o compensalie, dacI acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca aceasti anulare si nu prejudicieze sau si
afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru prestator. in acest caz, perstatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinite p6nd la data denuntdrii unilaterale a
contractului.
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Art.7. Executarea contractului
7.1. Exccutarea contractului incepe de la data dc 01.05.2020.



Clauze speciJice

Art. 12. Alte responsabilitlfi ale prestatorului
f2,1. (l) Prestatorul are obligaJia de a executa serviciile prevezute in contract cu profesionalismul 9i

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se obligi sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane, materialele,

instalaliile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivl cerute de $i pentru

contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este prevdzut6 in contract sau se poate deduce in mod

rezonabil din contract.
12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil atdt de siguran{a tuturor operaliunilor 9i metodelor de prestare

utilizate, cat Si dc calificarea personalului folosit pe toati durata contractului.

Art,13. Alte responsabilitifi ale achizitorului
13.1, Achizitorui se obligd se pune la dispozi(ia prestatorului orice facilteti gi/sau informaJii pe care acesta le

consideri necesare pentru indeplinirea contractului.
13.2. in cazul in care prestatorul consideri necesari schimbarea componentelor defecte ale sistemului,

achizitorul este obligat Ia inlocuirea 1or, in caz contrar prestatorul este exonerat de orice rispundere in cazul

funclionlrii defectuoase a sistemului din cauza acestora.

Art.14. Recepfie, inspecfie qi teste
14.1, Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu

prevederile din oferta tehnice.

Art.15. incepere, Iinalizare, intirzieri, sistare
15.1. Prestatorul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor incepdnd cu data de 01.05.2020.

15.2. (l) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora prevazute a fi
terminate intr-o perioadi stabilitd, trebuie finalizate in termenul convenit de pd4i, termen care se calculcazd dc

la data inceperii prestirii serviciilor.
(2 in caai in care apar:

a) orice motive de intirziere, ce nu se datoreaz6 prestatorului, sau

b) alte circumstan{e neobignuite, susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incilcarea contractului de

cltre prestator,
prestatorul esie indrept5lit s6 solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oticdrei faze a accstora,

pe4ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 9i vor semna un act adilional la contract.

i5.3. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice intirziere

in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitili prestatorului.

Art.16. Ajustarea prefului contractului
16.1. pentru serviciile prestate, pldlile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in ofert6, ancxa

la contract.
16.2. Prelul contractului este ferm.

Art.17. Amendamente
17.1. pe(ile contractante au dreptul, pe durata indeptinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractuiui, prin act adilional, in cazul apariJiei unor circumstanle care nu au putut fi previzute la data

incheierii contractului.

Art.l8. Cesiunea
18.1. prestatorul arc obligaJia de a nu transfera total sau parlial obligaliile sale asumate prin contract

Art.19. Forfa majoril
19.1. Fo4a majord este constatata de o autoritate competente.

19.2. Forta majori exonereaze pe4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul contract,

pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.

i9.3. inieptinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acJiune a fodei majore, dar fIrS a prejudicia

drepturite ce li sc cuveneau pd(ilor panA la aparilia acesteia

t9.4. partea contractant6 cire invoie fo(a majord are obligalia de a notifica celeilalte pi4i, imediat gi in mod

complet, producerea acesteia gi sd ia orice misuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii tons€cin(elor.

19.5. Da;6 forfa majori aclioneaze sau se estimeaze cd va ac[iona o perioadi mai mare de 6 luni, fiecare parte

,u uu"u dr"ptul'.a notifice celeilalte pe(i incetarea de plin drept a prezentului contract, IIrd ca vreuna din pa4i

sd poati pretinde celeilalte daune-interese.
J



Art.20. Solufionarea litigiilor
20.1. Achizitorul 9i prestitorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe,

orice ncinlelegere sau disputl care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirca contractului'

20.2. Dacd,, dlrpa t S ,lt" a. la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i prestatorul nu rcuqesc sd rezolve in mod

amiabil o divergenld contractuald, frecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze de citre instanlcle

judccitoregti din Romnnia,

Art.2l. Limba care guverneazd contractul
21,1. Limba care guverncazi contractul este limba rom6nd

Art.22. Comuniciri
22.1. (l) Orice comunicare intre pi4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sI fie transmisd in

SCIIS,

rn scn

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atet in momentul transmiterii, cat 9i in momentul primrr .

iomunicirile intre pe(i se pot face qiprin telefon, telegraml, telex, fax sau e-mail cu condiJia confirmdrii

s a primirii comunicdrii.

Ar t.23. Legel aplicabill contractului
23.1, Contractul va fi interpretat conform legilor din Romlnia'

pe4ile au inteles s6 incheie azi ..J.=...Q.1,:...a.9..1.?prczentul contract in 2 (doud) exemplare, cite unul

pentru fiecare parte.o
DIRECTIA

A

Achizitor,
A socnlA

BIUL $TI

Prestator'

S.C. REC SECURITY ARG S.R.L.


