
Co actt de servicii
d^ta ,/4 /t " lrl //t.nr.

in terrciul Legii nr. 9812016 privind achiziJiile publice, cu modificlrile qi completirile
ulterioare, a Hotir6rii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie public5/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziliile publice, cu modificirile qi completirile ulterioare, a intervenit prezentul contract de servicii,
intrc

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCLq,LA A MUNICIPIULUI PITESTI, CU SEdiUI iN PitEgti,
str. I.C. Britianu, nr.56, telefon/fax 0372030420, cod fiscal 27302116, cont
R046TRE2244'680502201300X, deschis la Trezoreria Statului, reprezentate pnn domnul .

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

st

S.C. PROFI JOBS CONSULTING S.R.L., cu sediul in Piteqti, str. Argedava, nr.4, telefon
0753020041, Cod Unic de Identificare frscald 29568719, numir de ordine in Registnrl Come(ului
J03/94120.01.2012 cont nr.RO10TREZ0465069Xxx0l2306 deschis la Trezoreia Municipiului
Pitegti, reprezentatd prin doamna - Administrator, in calitate de prestator, pe de

altd pane.

Art.2. DefiniSii
a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris

intrc unul sau mai mulli operatori economici gi una ori mai multe autoritdli contractante, care are ca

obiect executia de lucrdri, fumizarea de produse sau prestarea de servicii;
b) achizitor $i prestdtor - pd4ile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul

con(ract;
c) prelul contractului - pregul plitibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integralA gi corespunzdtoare a tuturor obligariilor asumate prin contract;
d) servicii - servicii aferente livrdrii produselor, respectiv activitiji legate de fumizarea produselor,

cum ar fi: transpofful, asigurarea, instalarea, punerea in funcfiune, asistenla tehnicd in perioada de

garanJie gi orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
e) slandarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea, prevdzute in Caietul de

sarcini qi in propunerea tehnicd;
f) forSa majord - un eveniment mai presus de controlul pd(ilor, care nu se datoreazl gregelii sau

vinii acestora, care nu putea fi prevlzut in momentul incheierii contractului qi care face imposibilS
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboate,
revolulii, incendii, inundaJii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aperute ca urmare a unei

carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivi ci enunJiativA. Nu este considerat fo4[ majord un

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

costisitoare executarea obligaiiilor uneia din pd4i;
g) zi - zr calendaristicd; an - 365 de zile.

Art.3. Interpretare
3. I . in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
fomra de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi"sart "zrle" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se specificd

in mod diferit.



Clauxe obligatorii

Art.A. O b iectu I co n tract u I u i
4.1. Prcstatorul sc obtigd sA presteze serviciul de instruire, evaluare gi certificare a unui numlr de 122

asistenli personali ai persoanelor cu handicap grav, in perioada convenit[ gi in conformitate cu

obligaliile asumate prin prezentul contract gi a celor previzute in oferta anexl la contract.

4.2. Achizitorul se obligi si pliteasca preful convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

Art.S. Prelul contractului
5.1 . Preful contractului, respectiv preful serviciilor prestate, este de 42700 lei Ibri TVA (122 persoane

x 3 50 lci/persoanl).
5.2. Plata sc efectueaz6 cu ordin de plat[ in contul prestatorului pentru numdrul de persoane instruite 9i

cirora ]e-au fost eliberate diplome de participare ca urmare a testarii acestora gi pe baza figelor de

prezen{d intocmite zilnic.

Arl.6. D u rata controctului
6.1. I'rczentul contract se deruteazi incep6nd cu data de 10.12.2018 pAnI la data de 20J2.2018.

Art.7. Executarea contractului
7. I . Executarea contractului incepe de la data de 10. 12.2018

Art.8. Documentele co ntractu lu i
8. l. Documentele anexd Ia contract sunt:

- oferta instruire

Art.9. Obligaliile principale ale prestatorului
9.l.Prestatorul se obligi se presteze serviciile la standardele qi/sau performan{ele prezentate in oferta

tehnicd, anexa la contract.
9.2. Prestatorul se obligd si presteze serviciile pdna la data de 20.12.2018.
9.3. Prestatorul are obligalia de a asigura locafla qi dotlrile didactice necesare desfEqurdrii cursului.
9.4. Prestatorul are obligalia de a efectua instruirea cu respectarea tematicii previzute de Ordinul
w.31912007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap
grav, cu modificirile gi completdrile ulterioare.
9.5. Prestatorul se oblig[ sd puni la dispozilia cursanJilor suportul de curs.
9.6. Prestatorul are obiigatia de a permite participarea la programul de instruire a asistenlilor personali
ai persoanelor cu handicap grav, in calitate de observator, a unui reprezentant al achizitorului, acesta

avAnd dreptul de a intocmi zilnic, impreund cu prestatorul, figa de prezentd a cursanfilor.
9.'7. La finalizarea procesului de instruire prestatorul are obligalia de a testa cunoqtintele dobindite de
cetre cursanfi urm6nd ca in termen de 15 zile calendaristice de la realizarea testdrii sa elibereze
cursanlilor diplom[ de participare.

Art.l0. Obligaliile achizitorului
10. 1 . Achizitorul se obligd si pliteasci prelul serviciilor, in termen de l0 zile de la emiterea facturii.

Art.ll. Sancfiuni pentru netndeplinirea culpabild a ohligaliilor
11.1. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cltre una dintre pir[i, in mod
culpabil 9i repetat, dI dreptul pA4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde
plata de daune-interese.
11.2. Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresat[
prestatorului, fEri nici o compensalie, dacd acesta din urma dd faliment, cu condilia ca aceaste anulare
si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despigubire pentru prestator. in acest caz,



prestatorul are droptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd
pinl la data denunldrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art.l2, Alte responsabilitdli ale prestatorului
12.1. Prestatorul are obligatria de a executa serviciile prevAzute in contract cu profesionalismul gi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu oferta tehnic6, anexi la contract.
12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate. Totodati, este rdspunzdtor atdt de
siguranJa tuturor operaliunilor qi metodelor de prestare utilizate, cit 9i de calificarea personalului
folosit pe toald durata contractului.

Art.74. Ajustarea prelului contractului
14.1. Preful contractului este ferm.

A,rt.l5. Amenddmenle
15.1. Pi(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd

interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului.

Art.l6. Forla majord
16. 1 . Fo(a major5 este constatatd de o autoritate competentA.

16.2. Fo4a majord exonereazd pirlile contractante de indeplinirea obligalilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta aclioneaze.

16.3. lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acJiune a forfei majore, dar lard a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pe4ilor pdnd la aparilia acesteia.

16.4. partea contractantA care invocd fo4a majori are obligatia de a notifica celeilalte p[(i, imediat qi

in mod complet, producerea acesteia gi s[ ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii

consecinlelor.
16.5. DacA forla major[ aclioneazd sau se estimeazd cl va acJiona o perioadd mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul sI notifice celeilalte pd4i incetarea de plin drept a prezentului contract,

flrl ca vreuna din pe4i se poatl pretinde celeilalte daune-interese'

Art.ll, S olulionar e a fi rt giil o r
17.1. Achizitorul $i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin

ffatative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legature cu

indeplinirea contractului.
ll .2. oacd, dupn l5 de zile de la inceperea acestor fiatative neoficiale, achizitorul 9i prestatorul nu

..ug.r" s6 r"rotu" in mod amiabil o divergenld contractuali, fiecare poate solicita ca disputa se se

solulioneze de cdtre instanlele judecitoreqti din Rominia'

Art.l8. Limba care guverneazd contractul

18. I . Limbu cure guverneazi contractul este iimba romin6'

Art.l3, Receplie Si verifcdri
I 3.1 . Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prcvederile din oferta tehnici, anexd la contract.
13.2. Verificirile vor fi electuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligalia de a notifica prestatorului, identitatea reprezentanlilor sii imputernicili pentru acest scop.



Art.l9- Comuniclri
19.1. Orice comunicarc intre pIrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisl in scris-

19.2. Orice documcnt scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cit 9i in momentul primirii.
19.3. Comunicririle intrc pirli se pot face gi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmirii in scris a primirii comunicdrii.

Art.20. Legea aplicabild contractului
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

P64ile au inleles sd incheie azi
unul pentru liccare parte.

prezentul contract in dou6 exemplarc, cerc

ACHIZITOR PRESTATOR,

DTRECTTA DE ASTSTENTi SOCI,q.LA
A MUNICIPIULUI PITE$TI

DIBr[trdB-]Xpcurlv

S.C. PROFI JOBS CONSULTING S.R.L.

ADMI}rffiihqo R


