
Contract de servicii
nr. l? AlO data -) !' \' \ .)

in temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, a HotirArii 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizifle publicd/ acordului-cadru din Legea w. 9812016
privind achiziJiile publice, cu modificirile qi completdrile ulterioare, a intervenit prezentul contract de
fumizare de produse, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCMIA A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SEdiUI iN Pitcqti,

strada I.C. Br[tianu, nr. 56, Telefon/fax: 0372030420, avind C.l.F. 27302116, cont

RO96TRE224A685050201200X, deschis la Trezoreria Municipiului Piteqti, reprezentate prin

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

qi

S.C. DACRIS MANAGEMENT S.R.L, cu sediul in B-ul Petrochimistilor ,Bloc B5A,Scara B,
Parter, Apartament.3, Pitesti, Arges, inregistrata la Registrul Comertului cu nrJ031142212006 telefon
0248221119, C.I.F.18961274, cont ROl1TREZ0465069XXX009378,Trezoreria Municipiului Pitesti,
reprezentate prin doamna . - Administrator in calitate de prestator, pe de altd parte.

Art.2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretaJi astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.

b. achizitor Si prestdtor - pir(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezenful contract;
c. prelul contractului - preful plltibil prestatorului de cetre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitdti a ceror prestare fac obiect al contracrului;
e. organizalie * Direclia de Asistenli Sociall a Municipiului Pitegti
f. forla majord - un eveniment mai presus de controlul pa4ilor, care nu se datoreaze gre$elii sau vinei
acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apirute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativa. Nu este considerat fo(6 majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, tari a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaliilor uneia din pir{i;
g. zi - zi calendaistic'a; an - 365 de zlle.

Art.3, Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceplia 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 "zi"sat "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se specifice
in mod diferit.

Art.4. Obiectul contractului
4.1. Prezentul contract are ca obiect prestarea serviciilor de consultanli in vederea menlinerii gi

imbunitd{irii controlului intem/managerial in cadrul Direcliei de AsistenJd Sociald a Municipiului
Piteqti, in conformitate cu OSGG nr.40012015 gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul
contract.
4.2. Etapele presterii serviciilor menlionate la punctul 4. I sunt:

I. Analiza sistemului de proceduri inteme si stabilirea necesarului de revizuire/ elaborare, in
vederea asigurarii corelarii cu procedurile Sistemului de Management;

II. Elaborarea/ revizuirea procedurilor, conform constatarilor;
III. Pregatire documente de raporlare a stadiului implementarii standardelor;
IV. Analiza Elaborare Program de dezvoltare a sistemului de control intem/ managerial pe anul

201 7 si transmitcre la forul ierarhic superior;
V. Elaborare Obiective Generale/ Derivate/ Specifice si Proqram de realizare:



VI. Actualizare Registrut de Riscuri asociate obiectivelor;
VII. Instruirea personalului privind standardele controlului intem/managerial.

Art.5. PrefuI contractului
5.1. Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cltre achizitor, este de
5000 lei {Eri TVA, la care se adaugl 950 lei TVA, rezultdnd un pret total de 5950 lei.

Art.6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract intrd in vigoare de la data de 30.08.2017 $i inceteaze la data de 31.12.2017.

Art.7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt oferta tehnic[ gi financiard

Art.8. Obligaf iile prestatorului
8.1. Prestatorul se obligi sd presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada
convenit[ gi in conformitate cu obligafiile asumatc-

8.2. Prestatorul se obligd sa presteze serviciile la standardele gi/sau performanjele prezentate in oferta
tehnicd, anexd la contract.
8.3, Prestatorul se obligi sd despdgubeascd achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamalii Ei acliuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau

utilajele folosite pentru sau in legatur[ cu serviciile achizi]ionate, 9i
b) daunc-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice nature, aferente, care rezulti din

nerespectarea clauzelor contractuale.
8.4. Prestatorul se angajeazd s[ pistreze confidenliaiitatea qi sI nu comunice nici micar pa(ial
informa{ii de orice naturi fumizate de c[tre achizitor fErI acordul prealabil al acestuia. in caz de
reziliere a prezentului contract, prestatorul se angajeazd si nu facd in nici o imprejurare uz de
informaliile din documentele fumizate de acestea gi s[ plstreze totala confidentialitate asupra lor.
8.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate. Totodat5, este rdspunzdtor at6t de
siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, cit 9i de calificarea personalului
folosit pe toate durata conffactului.

Art.9. Obligafiile achizitorului
9.I. Achizitorul se obligl sA receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. Serviciile prestate

vor fi considerate receptionatc dupa verificarea si aprobarea acestora de citre achizitor.
9.2. Achizitorul se obligi sd pl[teascd preful serviciilor catre prestator, in termen de 20 de zile de la
primirea facturii si a procesului verbal de receptie a serviciilor.
9.3. Achizitorul are obliga(ia de a asigura participarea personalului propriu in vederea deruldrii in bune
condilii a programului.
9.4. Achizitorul se obligd sa pun[ la dispozilia prestatorului orice facilitdli qi/sau informalii pe care

acesta le consideri necesare pentru indeplinirea contractului.

Art.l0. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabilS a obligafiilor
10.f. in cazul in care, din vina sa exclusive, prestatorul nu reu$e$te si-gi indeplineascl obligaliile
asumatc, atunci achizitorul are drcptul de a deduce din preful total al contractului, ca penalitili, o sumi
echivalentd cu 0,1% pe zi din preful total al contractului, iar prestatorul are obligalia de a achita
achizitorului suma dedus6.
10.2, Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pirfi, in mod
culpabil, di dreptul pd4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a pretinde plata de
daune-interese.
10.3. Achizitorul igi rezervi dreprul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisl adresatd
prestatorului, fird nici o compensalie, dacd acesta din urmi di faliment, cu condilia ca aceastd anulare
si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la acliune sau desplgubire pentru prestator. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd
pdni la data denunlirii unilaterale a contractului.



Clduze specifice

Art.l1. Receptie qi verificlri
ll.l. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din oferta tehnicd.
11.2. Verificdrile vor fi efectuate de cdtre achizitor prin reprezentanlii sii imputernicili, in conformitate
cu prevederile din prezentul contract.

Art.12. lncepere, finalizare, intflrzieri, sistare
12,1, Prestatorul are obligaJia de a incepe prestarea serviciilor dupa semnarea contracului de cdtre
ambele pir{i.
12.2. (l) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora prevAzutA a
fi terminatl intr-o pedoadi stabiliti in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de
pd(i, termen care se calculeazl de la data ?nceperii prestdrii serviciilor.

(2) In cazul in care apar:
a) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau

b) alte circumstanle neobignuite, susceptibile de a surveni, altfel dec6t prin incdlcarea
contractului de cAtre prestator, prestatorul este indreptatit sd solicite prelungirea perioadei de prestare a

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

vor semna un act adilional la contract.
12.3. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectA perioada de prestare, acesta

are obligaJia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea perioadei de prestare
asumate in graficul de prestare se face cu acordul pi4ilor, prin act adifional.
12,4, in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice
intirziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdli prestatorului.

Art.13. Ajustarea pref ului contractului
13.1. Pentru serviciile prestate, plata datoratd de achizitor prestatorului este tariful declarat in oferta
financiard, anexi la contract.
13.2. Preful contractului este ferm.

Art.14. Forfa majorl
14.1. Fo4a majora este constatatd de o autoritate competentA.
14.2. Foga majori exonereazd pe(ile contractante de indeplinirea obligaJiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta aclioneazd.
14.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acJiune a forfei majore, dar frrd, a
prejudicia drepturile ce [i se cuveneau pe(ilor pane la aparilia acesteia.
14.4. Partea contractantA care invoci fo(a majori are obligalia de a notifica celeilalte pirfi, imediat gi
in rnod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispoziJie in vederea limitdrii
consecinJelor.
14.5. Partea conkactantd care invocd forla majord are obligalia de a notifica celeilalte pd4i,imediat si
in mod complet ,producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
14.6. Dacd fo(a majord aciioneazd sau se estimeazd cI va acliona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte p5rti incetarea de plin drept a prezentului contract,
{dri ca vreuna din plrti si poati pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 15. Solutionarea litigiilor
15.1. Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforhrrile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau tn legaturd cu indeplinirea
contractului.
15.2. Dacd, dupa l5 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul $i prestatorul nu
reuqcsc sd rezolve in mod amiabil o divergenla contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s6 se
solufioneze de cdtre instanlele judecdtoregti din Rominia.



Art.l6. Amendamente
16.1. Pa{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirir contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazL
interesele comerciale tegitime ale acestora gi care nu au putut fi prevlzute la data incheierii
contractului.

Art.17. Limba care guverneazl contractul
l'7.1, Limba care guverneazd contractul este limba romAni.

Art.l8. Comuniclri
I8.1. (l) Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisl in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atet in momentul transmiterii cat $i in momentul
primirii.
18.2. Comunicdrile intre pd(i se pot face gi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmirii in scris a primirii comuniclrii.

Art.l9. Legea aplicabili contractului
19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Pa4ile au inteles sd incheic azi prezentul contract in doui exemplare, cite unul
pentru fiecare parte.

Achizitor,
DTRECTTA DE ASTSTENTA SOClqlA

A MUNICIPIULUI PITE$ TI

Prestator,
S.C.DACRIS MANAGEMENT S.R. L.

Administrator

)

llc,


