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in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificirile gi completirile
ulterioare, a Hotirdrii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziJie publicd/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziliile publice, cu rnodificirile 9i completirile ulterioare, a intervenit prezentul contract dc
servicii, intre

DIRECTIA DE ASISTEn*frr SOCIAIA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in PiteSti,

str. Republicii, nr.1178, bloc D5B, parter, telefon 0312030420, fax 0372030421, cod fiscal 27302116,
cont RO47TRE224A685050200130X, deschis la Trezoreria Statului, reprezentate prin domnul l

r - Director Executiv, in calitate de acl,rzitor pe de o parte,

sl

NISAR S.R.L. cu sediul in PiteEti, str. Sf.Vineri, nr.24, telefonJfax 0248221129, inmatriculati
la ORC Argeg sub nr.J03/1480/1991, cod fiscal RO 141670, cont RO28TRE20465069XXX001021,
deschis la Trezoreria Municipiului Piteqti, reprezentate prin domnul '
director. in calitate de prestator, pe de alli parte.

Art.2. Definifii
2.1, in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a,. controct - reprezinti prezentul contract qi anexa la acesta.

b.achizitor si preslator - pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul cbntract;

c.prelul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrali 9i corespunzdtoare a tuturor obligaJiilor asumate prin contract;

d.servicii - activitati a clror prestare fac obiect al contractului;
e.forla majord - un eveniment mai presus de controlul pa4ilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibiln

executrrrea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: r'azboaie,

revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aperute ca urmare a unei

carantine, embargou, enutrrerarea nefiind exhaustivd ci enunciative. Nu este considerat fo4d majori un

eveniment asemenea celor de mai sus care, lEri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligaliilor uneia din pir{i;
t. zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

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

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

3.2. Terminul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se specificd

in mod diferit.

Clouze obligalorii

Art.4. Obiectul principal al contractului
prestatorul ,. obliga se presteze serviciile necesare activititii de prevenire 9i proteclie in domeniul

secut.itdlii Si sdndtd(ii in muncd (SSM), precum Si al sittruliilor de urgenld, in perioada conveniti $i in

conlbrrnitate cu cerinfele din oferti qr din caietele de sarcini.

Art.5. Pref ul contractului
prelul convenit pentru indcplinirea contractului, plitibil prestatorului de citre achizitor, este de 6000

lei firi TVA, la care se adaugi I 140 lei T.V.A.' din care:

- 3600 lei liri TVA (450 lei/luni x 8 tuni) - servicii necesare activitelii de prevenfre qi proteclie

in don'reniul securitd\ii;i stitttililii in nuncd; . ../ ^ \
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- 2400 lei frr[ TVA (300 lei/lund x 8 luni) - servicii necesare activitilii de prevenire gi proteclie
in domeniul si/aaliilor de urgenld.

Art.6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract intrd in vigoare de la 01.05.2021.
6.2. Prezenii contract inceteazd si producd efecte la data de 31.12.2021, in condiliile in care
achizitorul nu opteaze pentru prelungirea acestuia prin act adilional.

Art.8. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:

- oferta de preJ
- caiete de sarcini

Art.9, Obligafiile prestatorului
9,1. Prestatorul se obligd:

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

9.2. Prestatorul se obligl sd despdgubeasc[ achizitorul impotriva oricdror:
a) reclamalii gi actiuni in justilie, ce rezultl din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectual6

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

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

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

Art.l 0. Obligatiile achizitorului
10.1. Achizitorul se obligi sa plAteasce lunar preEul serviciilor, in termen de 20 zlle de la emiterea
facturii.
10.2. Achizitorul se oblig6:

a) si asigure prestatorului condilii optime de executare a serviciilor convenite;

b) si pund la dispozilia prestatorului toate informaliile necesare desfigur[rii activitdtii de

prevenire gi proteclie.

Art.1l. Sancfiuni pentru neindeplinirea cutpabill a obligafiilor
ll.l. tn cazul in care, din vina ia exclusivA, prestatorul nu reu$este sd-$i indeplineasci obligaJiile

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

penalitAi, o sum6 echivalenti cu 0,1% pe zi din prelul total al contracfului, iar prestatorul are obligalia

de a achita achizitorului suma dedusi.
ii.i.'i" l"^f in care achizitorul nu igi onoreazl obligaiiile in termenul prev[zut la punctul 10.1, atunci

acestuia ii revine obligafia de a pliti, ca penalitali, o sumd echivalentl cu 0,1% pe zi din plata

neefectuatS.
11.3. Nerespectarea obligatriilor asumate prin prezentul contract de cStre una dintre p[(i, in mod

cutpabil si repetat, dd dreptul parfii lezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a pretinde

plata de daune-interese.

i1.4. A.hirito-l igi rezervi dreprul de a renunra la contract, printr-o notificare scrisd adresata

prestatorului, flrd nici o compensalie, daci acesta din urmd di faliment, cu condilia ca aceasti anulare

Ia n p.ejudici.ze sau se ui""r"." dieptul la aciiune sau despdgubire pentru prestator. in acest caz,
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perstatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indepliniti
p6nd la data denuntirii unilaterale a contractului.

Clauze speciJice

Art.12. Receptie, inspecJie gi teste
Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu

prevederile din ofertd gi caietele de sarcini.

Art.l3. incepere, finalizare, intArzieri, sistare
13.1. Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor incepind cu data de 01.05.2021.

13.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora prevazutA a

fi terminati intr-o perioadd stabiliti, trebuie finalizate in termenul convenit de pdrli, termen care se

calculeazi de la data inceperii presterii serviciilor.
(2) in cazd in care apar:

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

b) alte circumstanle neobiqnuite, susceptibile de a surveni, altfel decAt prin incdlcarea

contractului de cetre prestator, prestatorul este indreptAlit si solicite prelungirea perioadei de prestare a

serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, pd(ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare 9i

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

intfirziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penaliti{i prestatorului.

Art.14. Ajustarea prefului contractului
14.1. Pentru serviciile prestate, plllile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
oferte, anexa la contract.
14.2. Preful contractului este ferm.

Art.l5. Amendamente
P[4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adilional, in cazul apariliei unor circumstanre care nu au putut fi prevdzute la data

incheierii contractului.

Art.16. Cesiunea
Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau pa4ial obligafiile sale asumate prin contract

Art.17. ForJa majorl
17.1. Forla majore este constatate de o autoritate competentd.
17.2. Forla major[ exonereazl pd4ile contractante de indeplinirea obligaJiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaz[.
17.3. lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de aciiune a fo(ei majore, dar fdrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pA4ilor pdni la aparitria acesteia.
17.4. Partea contractantd care invocd fo(a majori are obligalia de a notifica celeilalte pirli, imediat 9i
in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mS,suri care ii stau la dispozifie in vederea limitirii
consecinlelor.
17.5, Dacd fo4a major[ aclioneazd sau se estimeazi cd va acJiona o perioadi mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pe(i incetarea de plin drept a prezentului contract,
IErd ca vreuna din pdrti se poate pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 18. Solufionarea litigiilor
18.1. Achizitorul qi prestatorul vor face toate eforturile pentm a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neinfelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul iau in legaturd cu indeplinirea
contractului.
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18.2. Daci, clupir l5 zile dc la incepcrca accstor tratativc, achizitorul ;i prestatorul nu reuqesc si
rezolve i1 nrocl anriabil o tlivcrgenli contractuali, fiecare poate solicita ca disputa si se solulioneze de

cetre instanlclc judecitoreqti clin Rominia.

Art.19. Limba care guverlleazX contractul
Limba care guvemeazi contractul este limba romini.

Art.20. Comuniclri
20.1. (1) Orice comunicarc intre pdr'fi, referitoarc la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisi in scris.

(2) Oricc document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul

primirii.
i0.2. Comunicarile intre parfi se pot face gi prin telefon, tclegrami, telex, fax sau e-mail cu condilia

confirmdrii in scris a prtmirii comunicirii.

Art.21. Legea aplicabili contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Rominia

Pa(ile au inteles sd incheie azi

odte unul pentru flecare partc.
.... prezentul contract in 2 (doud) exemplare,

Achizitor.
DIRECTIA DE ASIS

A MLINICIP

P resla to r,
NISAR S.R.L.

DIR$CTOR


