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in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziJiile publice, cu modificirile qi completirile
ultcrioare, a HotdrArii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizifie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 9812016
privind achiziliile publice, cu modificirile gi completirile ulterioare, a intervenit prezentul contract de
servicii, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIAIA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediut in piteqti,
str. Republicii, nr.l l78, bloc D5B, parter, telefon 0372030420, fax 0372030421, cod fiscal 27302116,
cont RO47TR8224A685050200130X, deschis la Trezoreria Statului, reprezentate prin domnul '^-"

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

9i

NISAR S.R.L. cu sediul in Pitegti, str. Sf.Vineri, N.24, telefon/fax 0248221129, inmatriculatd
la ORC Argeg sub nr.J03/1480/1991, cod fiscal RO 141670, cont RO28TRE20465069XXX001021,
deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprezentatd prin domnul
director, in calitate de+restator, pe de altA parte.

Art.3. Interpretare
3.1. in prezeutul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi vice velsa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se specifici
in mod diferit.

Clauze obligatorii

Art.4. Obiectul principal al contractului
Prcstatorul ," obligE si presteze serviciile necesare activitAfi de prevenire $i protecJie in domeniul

securitiilii Si sdndtdsii in muncd (SSM), precum gi al situaliilor de urgenld, in perioada convenita $i in

confornritate cu cerinlele din oferti gi din caietele de sarcini.

Art.5. Prcf ul contractului
Pretul col)vcnit pcntru indeplinirea contractului, plltibil prestatorului de cltre achizitor, este de 5200

tci ierf lvn, la carc se adaugd 988 lei T'V.A., din care:

o

- 3200 lci f[rn TVA (400 lei/lund
in domeniul sccurildlii li sdndldlii in nnt

luni) - servicii necesare activitAlii de prevenire $i proteclie
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Art.2. Definifii
2.1. in prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:
a- cottlract - reprezinta prezentul contract gi anexa la acesta.
b. achizitor si preslalor - peftile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - pregul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald qi corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitXfi a cdror prestare fac obiect a[ contractului;
e.forlo majord - un eveniment mai presus de controlul pe4ilor, care nu se datoreaz[ gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momenrul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revoluJii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aperute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi ci enunciativi. Nu este considerat fo4d_majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, flri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaliilor uneia din pa(i;
f. zi - zi calendaristici; arz - 365 de zile.
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- 2000 lei lEri TVA (250 leillund x 8 luni) - servicii necesare activitllii de prevenire Ei proteclie
in domeniul situaliilor de urgenld.

Art.6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract intrd in vigoare de la 04.05.2020.
6.2. Prezentul contract inceteazd si producl efecte la data de 31.12.2020, in condiliile in care
achizitorul nu opteazi pentru prelungirea acestuia prin act adiliona[.

Art,7. Executarea contractului
Executarea contracfului incepe de la data de 04.05.2020.

Art.8. Documentele contractului
Documentele contracrului sunt:

- oferta de preJ

- caiete de sarcini

Art.9. Obligafiile prestatorului
9.1, Prestatorul se obligd:

a) sd se prezinte [a solicitarea achizitorului pentru prestarea serviciilor prevdzute in oferti 9i
in caietele de sarcini;
b) si-gi asume rdspunderea pentnr calitatea serviciilor executate;
c) si plstreze confidenlialitatea asupra datelor 9i informaliilor cu care, prin natura
colabordrii vine in contact;
d) sd comunice, sd cerceteze qi sd inregistreze eventualele accidente de muncl, conform
prevederilor legale in vigoare.

9.2. Prestatorul se obligi sI despdgubeasci achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamalii qi acliuni in justiiie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelecrualh

(brevete, nume, mlrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturd cu serviciile achizilionate, gi

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

Art.10. Obligaf iile achizitorului
10.1. Achizitorul se obligd sd pldteascd lunar preful serviciilor, in termen de 20 zlle de la emiterea
facturii.
10,2. Achizitorul se obligd:

a) sA asigure prestatorului condiJii optime de executare a serviciilor convenite;
b) si pund la dispozilia prestatorului toate informaliile necesare desfEgurdrii activitilii de

prevenire $i proteclie.

Art.l1. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
ll.l. in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reu$e$te si-gi indeplineasci obliga{iile

asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful total al contractului ca

penalitii, o suml echivalentd cu 0,1% pe zi din pretrul total al contractului, iar prestatorul are obligaiia

de a achita achizitorului suma dedusd.

11.2. in cazul in care achizitorul nu iqi onoreazd obligaJiile in termenul prevAzut la punctul 10.1, atunci

acestuia ii revine obligatia de a pl6ti, ca penalit5li, o sumi echivalentd cu 0,1% pe zi din plata

neefectuatd.
11,3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdrli, in mod

culpabil si iepetat, dn drJptul pA4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat 9i de a pretinde

plata de daune-interese.

i1.4. A.hirito^l igi rezervi dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisi adresatd

prestatorului, fird nici o .olnp"nru1i", dacl acesta din urmd d[ faliment, cu condilia ca aceastd anulare

sd nu prejudicieze sau sA afecteze dreptut la acliune sau despigubire pentru prestator. in acest caz,
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perstatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd

pAnd la data denunldrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art.12. Recepfie, inspectie fi teste
Achizitorul aie dreprul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu

prevederile din oferti qi caietele de sarcini.

Art.l3. incepere, fi nalizare, intArzieri, sistare
13.1. Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor incepind cu data de 04.05.2020.

13,2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare fazl a acestora prevazutd a

fi terminati intr-o perioadi stabilitd, trebuie finalizate in termenul convenit de pe$, termen care se

calculeazI de la data inceperii prestArii serviciilor.
(2) in cazul in care apar:

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

b) alte circumstante neobi$nuite, susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea

contractului de citre prestator, prestatorul este indreptiJit sd solicite prelungirea perioadei de prestare a

serviciilor sau a oricirei faze a acestora, pe4ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi

vor semna un act adilional la contract.
13.3, in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice

intirziere in indeptinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitdli prestatorului.

Art.l4. Ajustarea pre(ului contractului
14.1. Pentru serviciile prestate, pldlile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in

oferti, anexd la contract.
14.2. Prepl contractului este ferm.

Art.l5. Amendamente
Pe4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act adilional, in cazul apariliei unor circumstantre care nu au putut fi previz.ute la data

incheierii contractului.

Art.l6. Cesiunea
Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau pa4ial obligaliile sale asumate prin contract

Art.17. Forfa majori
I7.1. Fo4a maior5 este constatati de o autoritate competente.

17.2, Fo4a majori exonereazd ptl4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
17.3. indeptinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar {ird a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p54ilor pdni la aparilia acesteia.

17.4. Partea contractant[ care invoci fo4a majori are obligalia de a notifica celeilalte p[4i, imediat qi

in mod complet, producerea acesteia qi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitirii
consecinlelor.
17.5. Daci fo4a majord aclioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd4i incetarea de plin drept a prezentului contract,
{Eri ca vreuna din perti sd poati pretinde celeilalte daune-interese.

Art. I 8. Solufionarea litigiilor
18.1. Achizitorul Si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu indeplinirea
contractu[ui.
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18.2. Daci, dupn 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi prestatorul nu reugesc sd
rezolve in mod amiabil o divergenli contractual5, fiecare poate solicita ca disputa si se solujioneze de
citre instanJele judecitoreqti din RomAnia.

Art.I9. Limba care guverneazl contractul
Limba care guvemeaz[ contractul este limba romini.

Art.20. Comuniclri
20.1. (l) Orice comunicare intre pe4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisi in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul
primirii.
20.2- Comunicdrile intre pi{i se pot face qi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

Art.21. Legea aplicabili contractului
Contractul va fi interpretat conforrn legilor din Romdnia.

.'.(, ,.: - .,>^
9..::..!..:.:...i...!.. prezentul contract in 2 (doui) exemplare,

Achizitor,

Pe4ile au inteles si incheie azi
cAte unul pentru fiecare parte.

DIRE TENTA SOCIALAS

PITE$TI

P restator.
NISAh S.R.L.

DIryECTPRe.Tr]D D!-


