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in tcmciul Lcgii nr.98/2016 plivind achiziliile publicc, cu n.rodificlrile 9i completdrile ultcrioare, a

Ilotdrerii 39512016 pcntru aprobarea Normelor mctodologice de aplicare a prevederilor rcferitoarc la atribuirea
coltractului dc achizilie publici./ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu

rnodificdrilc qi cornpletirile ulterioarc, a intcrvcnit prezentul contract de scrvicii, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SCdiUI iN Pitcgti, StT.

Rcpublicii, nr.ll78, bloc D5B, parter, tclefon 0372030420, {ax 0372030421, cod fiscal 27302116, cont

RO47'|R8224A685050200130X, dcschis Ia Trczoreria Statului, rcprczentati prin donnul
Dircctor Executiv, in calitate de achizitor pe dc o parte,

pi

SC REC SECURITY ARG SRL, cu sediul in Piteqti, str. Gheorghe $incai, nr.28,

tclefon/fax 0348445932, numdr Registrul Come(ului 103178312014, CUI 33260589, cont
RO30TRE20465069XXX013983, dcschis la Trezoreria Municipiului Pitcati, reprezentale prin doamna

, - Director, in calitatc de prestator, pe de altd parte.

Art.2. Definitii
2.1. in prezcntul contract urmitorii tcnncni vot fi itltcrpretali astfel:
a. contracl - reprezinti prezcntul corh act $i anexa la acesta.

b. ochizitor si presturrr - p5rtile contraclantc, asa cum sunt accstea numite in prezentul contract;

c. prelu! cottttoctului - prelul plitibil prcstatorului dc cdtrc achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
intcgrald qi corcspunzitoarc a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d. sen icii - activitdli a cdror prcstarc fac obicct al contractului;
a. Jitrla nnjorlt - un cvcnimcnt mai prcsus dc controlul ptrrlilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei acestora,

carc uu pulca fi prcvlzut la monrcntul inchcicrii contractului gi care face imposibili executarea qi, respectiv,
iudcplinircu conlrnctuluii Bulll considcrntc ascmcnca cvcnimcntc: rizboaie, revolu{ii, incendii, inundatii sau

oricc 0ltc culustrofc natur0lc. rcstriclii rlp[rutc ca urmarc a unci carantine, cmbargou, enumerarea nefiind
cxhauslivll ci cnuncitl(ivd, Nu eslc corrsitlcrut forl{ majorl un cvcnimcnt asemenea cclor de mai sus care, IEri a

crca o inrposibilitstc dc cxccut[rc. Iircc cxtrcnl dc costisitoarc cxccutarca obliga{iilor uncia din pi(i;
f. zl - zi calcndaristici; d,r - 365 dc zilc.

Art.3. Interpretare
3.1. ln prezentul contract, cu cxccplia Lrnci prcvcdcri contrarc, cuvintelc la forma singular vor include forma de

plural gi vice versa, acolo unde accst lucru cstc pennis de contcxt.
3,2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice relcrirc la zile reprczintd zile calcndaristice dacd nu sc specifici in mod
diferit.

Clouze obligttorii

,/

('o nt ract de servicii) \,,nr. I data t '1

Art.4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligi si asigure service-ul sistemelor de securitate (sisteme de alarmd, supraveghere video 9i

control acces) , la obiectivele situate in:
- Bd.Republicii, nr. I 178, bloc D5B, parter - sediul D.A.S. Pitegti;
- str. Henri Coand6, nr.4 - Centrul de zi de asisten,te $i recuperare $anse pentru To!i;
- B-dul N.Balcescu, PT 204 - "Addpostul de Urgenld pe limp de noapte";
- cartierul G5vana lll, bl.M5a, parter - Addpost de noapte 'Speranla';
- str. Gheorghe $on{u, CLUBUL PENTRU PENSIONARI;
- cartierul Gdvana III, situat in cadrul P.T.907, Clubul de pensionari;
- carticrul Trivale. situat in cadrul P.T.612, Clubul de pensionari;
- str.Razboieni nr.35, Corp C5, Colegiul Dimitrie Dima, Centru multifunclional comunitar;
- str. Mihai Eminescu, nr.l, Crcqa Popa $apc5;
- str. Snreurei, nr. 10, Crc;;a Smcurei;
- str. Negru Voda, nr.38, Complcx "Ciocdrlia".

Art.4.2. Achizitorul se obligi se pleteasca prelul convenit in prezcntul contract pentru serviciile prestate



Art,S. Preful contractului
5.1. Preful convenit pentru indeplinirea contractului, plStibil prestatorului de citre achizitor, este de 22880 lei
(260 lei/lund/sistem x ll sistemex8luni.

Art.6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract se deruleazd incepdnd cu data de 01.05.2021 9i inceteazi sI produci efecte la data de

31.12.2021, in condiliile in care achizitorul nu opteazi pentru prelungirea acestuia prin act adilional.

Art.7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe de la data de 0l .05.2021

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

- oferta tehnici qi financiard.

Art.9. Obligafiile principale ale prestatorului
9,1. Prestatorul se obligi sA presteze serviciile pentru sistemele de securitate prin verificare lunard in
conformitate cu Legea m.33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia persoanelor 9i a

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

obiectivelor, bunurilor, valorilor gi protec{ia persoanelor.
9.2. Manopera aferentd prestdrii serviciilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv manopera pentru

inlocuirea unor eventuale componente care nu mai corespund din punct de vedere a[ parametrilor tehnici 9i

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

neccsare ale componentelor de schimb, astfel incit achizitorul si poati organiza achizilionarea acestora.

9.3. Prestatorul se obligi si despdgubeasci achizitorul impotriva oricdror:
a) reclamafii qi acliuni in justi{ie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuall (brevete,

nume, mdrci inregistrate etc.), Iegate de echipamentele, matcrialele, instala(iile sau utilajele folosite
pentru sau in legaturi cu serviciile achizilionate, ti

b) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice natur6, aferente, care rezulti din nerespectarea

clauzelor contractuale.

Art.l0. Obligafiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sd plateascd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate, in
termen de 20 zile de la primirea facturii.
10.2. - Achizitorul se obligl.

a) sd puni la dispozi{ia prestatorului informaliile necesare pentru intre{inerea sistemelor;
b) sd asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului, in timpul realizirii

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

d) sd pistreze secretul asupra lucririlor care sc efectueazi;
e) sA nu permitd intervenlia persoanelor neautorizate asupra sistemelor;

Art.ll. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabill a obtigafiilor
11.1. In cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reu;e9te s6-gi indeplineascd obligaliile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful total al contractului ca penalitdli, o sumd
echivalentd cu 0,1% pe zi din preful total al contractului, iar prestatorul are obliga{ia de a achita achizitorului
suma dedusi-
11.2. in cazul in care achizitorul nu igi onoreazd obligaliilc in termen de l0 de zile de la expirarea perioadei
prevdzute la punctul 10.1, atunci acestuia ii revinc obligalia de a pl6ti, ca penalitd(i, o sume echivalentd cu 0,lolo
pe zi din plata neefectuati.
11.3. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p54i, in mod cutpabil si
repctat, di dreptul pi4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat !i de a pretinde plata de daune-interese.
11.4. Achizitorul igi rezervi dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisi adiesata prestatorului, flr6
nici o compensafie, daci acesta din urmi di faliment, cu condilia ca aceasti anulare si nu piejudicieze sau si
afecteze dreptul la acJiune sau despigubire pentru prestator. in acest caz, perstatorul are driptul de a pretinde
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numai plata corespunzetoare pentru partca din contract indepliniti p6n6 la data denun(Arii unilateralc a
contractului.

Clauze speciJice

Art. 12. A-lte responsabilitilfi ale prestatorului
12.1. (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevezute in contract cu profesionalismul Ei
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Prestatorul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitiv6 cerute de gi pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contact.
12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil atet dc siguranta tuturor opera[iunilor gi metodelor de prestare
utilizate, c6t gi de calificarea personalului folosit pe toati durata contractului.

Art.l3. Alte responsabilitifi ale achizitorului
13'1. Achizitorul se obtigi si punl la dispozilia prestatorului orice facilitili gi/sau informaJii pe care acesta le
considerl necesare pentru indeplinirea contractului.
13.2. in cazti in care prestatorul consideri necesari schimbarea componentelor defecte ale sistemului,
achizitorul este obligat la inlocuirea lor, in caz contrar prestatorul este exonerat de orice rispundere in cazul
funclionirii defectuoase a sistemului din cauza acestora.

Art.14. Recepfie, inspecfie $i teste
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din oferta tehnici.

Art.l5. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
15.1. Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor incepind cu data de 01.05.2021.
15.2. (l) Serviciile prcstate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare fazi a acestora prevazutA a fi
terminatd intr-o perioadd stabiliti, trebuie finalizate in termenul convenit de pi(t, termen care se calculeazd dc
la data inceperii prestdrii serviciilor.

(2in cazul in care apar:
a) orice motive dc intdrziere, ce nu se datoreaze prestatorului, sau
b) alte circumstan(e neobignuite, susceptibile de a surveni, altfel decit prin incdlcarea contractului de
c6tre prestator,

prestatorul este indrept[tit sI solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oriclrei faze a acestora,
pdrtile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act adilional la contract.
15.3. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice intarziere
in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitdli prestatorului.

Art.l6. Ajustarea prefului contractului
16.1. Pentru serviciile prestate, pletile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in oferti, anex6
la contract.
16.2. Preful contractului este ferm.

Art.lT..A.mendamente
17.1. PA{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzclor
contractului, prin act adilional, in cazul apariliei unor circumstanle care nu au putut fi prevAzute la data
incheierii contractului.

Art.l8. Cesiunea
18.1. Prestatorul are obligafia de a nu transfera total sau pa4ial obliga{iile sale asumate prin contract.

Art.19. Forfa majori
19.1. Fo(a majord este constatate de o autoritate competenti.
19.2. Fo(a majori exonereazi pd4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul contract,
pe toatd perioada in care aceasta actioneazl.
19.3. indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo4ei majore, dar fird a prejudicia
drepturile ce li sc cuveneau pe(ilor pAni la aparilia acesteia.

19.4, Partea contractantl care invoc6 fo4a majori are obligalia de a notifica celeilalte pe4i, imediat qi in mod

complet, producerea acestcia qi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii consecin{elor.
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19.5. Daci lbr|a rnajori ac(iollcaz.l sau sc cstill]cazi ca Va ac(iona o pcrioadS mai mare dc-6 luni, ficcarc parte

va avea drcptul s6.otilicc 
""t"itoli" 

pr4i incctarca de plin drcpt a prezcntului contract, ferd ca vreuna din pd(i

sd poali pretintlc cclclllltc dau llc- irll crcsc

Art.20. Solufionarca litigiilor
20.1. Achizitorul $i pr.cstatorul vor face toatc eforlurile pentnr a Iezolva pe cale amiabild, prin tratative directe'

oricc ncinlclcgcrc sau disputd care sc poatc ivi intre eiin cadrul sau in legaturi cu indeplinirea contractului'

20.2. Dacn dup6 l5 zile a" ru in"ep"i* acestor tratative, achizitorul $i prestatorul nu reugcsc sd rezolve in mod

amiabil o divcrgcnlA 
"on,ru.,rulA, 

fiecare poate solicita ca disputa-sd se solulioneze de c6tre instantrele

judccdtorc$ti din Rom6nia.

Art.2l. Limba care guverneazi contractul
21.1. Limba care guvemeazd contractul este lirnba romin6'

Art.22. Comuniciri
22.1, (l) orice comunicare intre pa4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie transmisi in

scris.
(z)Orice document scris trebuie iffegistrat atat in momentul transmiterii, c6t 9i in momentul primirii'

22.2. Comunicdrile intre pd4i r" p"if."" gi"prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu condiJia confirmirii

in scris a primirii comunicdrii.

Art.23. Legea aplicabili contractului
23.1. Contiactuiva fi interpretal corrform legilor din Romdnia'

p6(ile au inteles se incheie azi . prezentul contract in 2 (doud) exemplare' cate unul

pcntru fiecare parte.

Achizitor,

DIRECTIA DE ASIS
^ rrr tt\ttrrrDll I

Prestator,

S.C. REC SECURITY ARG S.R.L.
4 ,t,


