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Contract de servicii
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ln temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziJiile publice, cu modificirile qi completdrile
ulterioare, a Hotirdrii 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
ret'eritoare la atribuirea contractului de achizilie publicil acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizi{iile publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a intervcnit prezentul contract de
fumizare de produse, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCT,q,LA A MT]NICIPIL,'LUI PITE$TI, CU SCdiUI iN PitEgti,

strada I.C. Br[tianu, nr. 56, Telefon/fax: 0372030420, avind C.l.F. 2'7302116, cont

RO48TRE224A685050200130X, deschis la Trezoreia Municipiului Pitegti, reprezentati prin
domnu- - Director Executiv, in calitate de achizitor pe de o parte

qi

S.C. DACRIS MANAGEMtrNT S.R.L, cu sediul in B-ul Petrochimistilor ,Bloc B5A,Scara B,
Parter, Apartarnent.3, Pitesti, Arges, inregistrata la Registrul Comerflrlui cu' w.!03/142212006 telefon
024522'11 19, C.l.F.l 896 1214 cont RO I lTRIZ0465069XXX009378,Trezorcria Municipiului Pitesti,
reprczentatA prin domnul - Administrator in calitate de prestator, pe de altA parte.

Art.2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretari astfel:
d. contrsct - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale.
b. achizitor Si preststor - pa4ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - preful pl5tibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contracrului, pentru
indeplinirea integralA gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;
d. sarvicii - activitdfi a cdror prestare fac obiect al contractului;
e. organizalie - Direcfia de Asistenld Sociald a Municipiului Pitegti
f. forla majord - un eveniment mai presus de controlul pi4ilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea qi, 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 exhaustivi ci enunciativi. Nu este considerat fo4[ majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, tari a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligajiilor uneia din p6(i;
E zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

Art.4. Obiectul contractului
4.I. Prezentul contract are ca obiect prestarea de servicii de consultanld pentru men{inerea gi
irnbuniti{irea sistemului de management al calitilii, conform celor specificate in oferta tehnic5, anexi
la corltract.

Art.6. Durata co ntractu lui
6.1.I'rczctttul contrtlct irttrd in vigoarc de la data de I 6.03.201 8 gi inceteazd la data de 3 l 12.2018

Art.3. Interpretare
3.1. ln 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, Terrrrenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zlle reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd
in rnod dif'erit

Art.5. Preful contractu lui
5.1. I're1ul convcnit pcntru indcplinirea contractului, plitibil prestatorului de cltre achizitor, este de
5000 lci flrh TVA. la care se adaugd 950 lei TVA, rezultAnd un prel total de 5950 lei.



Art.7. f)ocumentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt ol-erta tehnici 9r financrari.

Art.8. Obligafiile prestatorului
8.1. Prestatorul se obligh se presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada
convenitl gi in conformitate cu obliga{iile asumate.
8.2. Prestatorul se obligi se presteze serviciile la standardele qi/sau performanfele prezentate in oferta
tehnicd, anexA Ia contract.
8.3. Prestatorul se obligi sd desp[gubeasch achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezult[ din incilcarea unor drepturi-de propnetate intelectuali
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau

utilajele folosite pentru sau in legaturi cu serviciile achizilionate, gi

b) daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice naturd, aferente, care rezultd din
nerespectarea clauzelor contractuale.

8.4. Prestatorul se angajeazl se pasffeze confidenlialitatea qi si nu comunice nici micar pa4ial
informalii de orice naturd furnizate de cdtre achizitor lirl acordul prealabil al acestuia. in caz de

reziliere a prezentului contract, prestatorul se angajeaz[ sl nu faci in nici o imprejurare uz de
informa{iile din documentcle fumizate de acestea Ei si pistreze totala confidenlialitate asupra lor.
8.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate. Totodate, este rispunzator atat de
siguranla tuturor operaliunilor qi metodelor de prestare utilizate, c6t gi de calificarea personalului
folosit pe toatd durata contractului.

Art.9. Obligafiile achizitorului
9.1. Achizitorul se obligd sd recep[ioneze serviciile prestate in termenul convenit. Serviciile prestate
vor fi considerate receptionate dupa verificarea si aprobarea acestora de citre achizitor.
9.2. Achizitorul se obligA sd pliteascl preful serviciilor citre prestator, in termen de 20 de zile de [a
primirea facturii si a procesului verbal de receptie a serviciilor.
9.3. Achizitorul are obligalia de a asigura participarea personalului propriu in vederea deruldrii in bune
condilii a programului.
9.4. Achizitorul se obligh si puni la dispozilia prestatorului orice facilitili qi/sau informalii pe care
acesta le considere necesare pentru indeplinirea contractului.

Art.I0. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
10.1. in cazul in care, din vina sa exclusiv[, prestatorul nu reuSe$te sd-qi indeplineascl obliga]iile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful total al contractului, ca penalitili, o suml
echivalenti ct 0,1%o pe zi din prelul total al contractului, iar prestatorul are obligalia de a achita
achizitorului suma dedus6.
10.2. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul confact de cdtre una dintre pdrfi, in mod
culpabil, dn dreptul pd4ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de

daune-interese.
10.3. Achizitorul iqi rezervi dreptul de a renunfa la contract, printr-o notificare scrisi adresatS,

prestatorului, {Eri nici o compensalie, daci acesta din unld dd falimcnt, cu condilia ca aceasti anulare
sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despigubire pentru prestator. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indepliniti
p6ni la data denun{Irii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art.l1. Receptie gi verificlri
11.1. Achizitoml are dreptul de a verifica modul de prcstare a serviciilor pentru a stabili conformitatca
lor cu prevederile din oferta tehnicS.
1I.2. Verificirile vor fi efectuate de cdtre achizitor prin reprezentaniii sei imputemicili, in confomitate
cu prevcderilc din prczentul contract.

Art.l 2. tnccperc, finalizare, intirzieri, sistare
12.1. Prcstatorul arc obligalia de a incepe prestarea serviciilor dupa semnarea contracului dc citre



12.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare fazd a acestora prevAzute a

fi terminati intr-o perioadd stabilitA in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de
pdrJi, tennen care se calculeazl de la data inceperii prestirii sen,iciilor.

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

b) alte circumstanfe neobi$r1uite, susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incilcarea
contractului de cltre prestator, prestatorul este indreptiJit sd solicite prelungirea perioadei de prestare a

serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, pd4ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare qi

vor semna un act adi!ional la contract.
12.3. Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecti perioada de prestare, acesta
are obligalia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea perioadei de prestare

asumate in graficul de prestare se face cu acordul pdr[ilor, prin act adilional.
12.4. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice
intdrziere in indepliniiea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penaliteli prestatorului.

Art.l3. Ajustarea pref ului contractului
13.1. Pentru serviciile prestate, plata datoratl de achizitor prestatorului este tariflrl declarat in oferta
financiard, anexi la contract.
13.2. Preful contractului este firmr.

Art.14. Forfa majorl
14.1. Fo4a majorl este constatate de o autoritate competente.
14.2. For{a majord exonereazA pd4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toate perioada in care aceasta aclioneazA.
14.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar frrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6(ilor pdnd la apariiia acesteia.
14.4. Partea contractante care invocd fo4a majord are obligaria de a notifica celeilalte p54i, imediat qi

in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozi{ie in vederea limidrii
consecrnlelor.
14.5. Partea contractanta care invoci fo4a majori are obligalia de a notifica celeilalte pe(i,imediat si
in n.rod complet ,producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
14.6. Dacd fo4a majori aclioneaze sau se estimeazl cd va acliona o perioadA mai mare de 6 luni,
fiecare pafte va avea dreptul sd notifice celeilalte plrti incetarea de plin drept a prezentului conffact,
Iiri ca vreuna din perti se poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Art.l5. Solutionarea litigiilor
15.1. Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disput[ care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contrrCtului.
I5.2. Dacd, dupa l5 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul gi prestatorul nu
reugcsc si rezolve in mod amiabil o divergen{d contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se

solu{ioneze de cdtre instanlele judecitoregti din Rominia.

Art.l6. Amendamente
16.1. PI{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modihcarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd
interesele comerciale legitinre ale acestora gi care nu au putut fi prevlzute la data incheierii
contractu lui.

Art.l 7. Limba care guverneazi contractul
l7.l. Limba care guverneazi contractul este limba romini..

Art.l8. Conruniciri
18.1. (l) Orice cornunicare intre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
tran srnisi in scris. I



(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cAt gi in momentul
primirii.
18.2. Comunic[rile intre p54i se pot face qi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comuniclrii.

,''- --J

Art.19. Legea aplicabill contractului
19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor diry Rominia.

Pi4ile au inteles sI incheie azi .r.i.1.3..?-"2.J... prezentul contract in doud exemplare, cdte unui
pentru fiecare parte.

Achizitor,
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

A MUNICIPIULUI.PITE$TI
nTP Fa-I-r\D- i\tE'7'r '/"' '

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

Administrator
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