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Contract de serryicii
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Art.1. Plrfile contractante
In temeiul OUG nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a contractelor

de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare s-a incheiat prezentul contract de servicii, intre

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIAIA A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SCdiUI iN Pitcgti,
str. I.C. Brdtianu, nr.56, telefon/fax 0372030420, cod fiscal 27302116, cont
RO48TRE224A685050200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Piteqti, reprezentata prin
domnul - director executiv, in calitate de achizitor pe de o parte

9i

SC NISAR S.R.L. cu sediul in Pitegti, str. SlVineri, nr.24, lelefonl fax 0248221129,
inmatriculatl la ORC Argeq sub nr.J03/1480/1991, cod fiscal RO 141670, cont
RO28TREZ0465069XXX00l02l , deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprezentatl prin
domnul Adrian - director, in calitate de prestator, pe de altd parte.

Art.2. Defini(ii
2.1. In prezentul contract urmdtorii lermeni vor fi interpretaJi astfel:
a. contract - reprezifitl prezentul contract gi anexa la acesta.
b. acltizilor si prestator - pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contracl;
c. prelul contraclului - preJul plitibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului. pentru
indeplinirea integralE gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitdli a ciror prgstare fac obiect al contractului;
e.forla majord - un eveniment mai presus de controlul pa4ilor, carc nu se datoreazi greqelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie.
revoluJii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrutc ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat for!i majorl un

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

costisitoare executarea obligaliilor uneia din pd(i;
f. zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.

Clauze obligotorii

Art.4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obligd sA presteze serviciile necesare activitd{ii de prevenire 9i protectie in
domeniul securitdyii Si sdndtdlii in muncd (SSM), precum qi al situaliilor de urgeri|d, in pcrioada

conveniti gi in conformitate cu ccrir.rlcle din oferte 9i din caietele dc sarcini.

Art.5. Pre{ul contractului
5.1. - PreJul convenit pentru indeplinirea contractului, plitibil prestatorului de cdtre achizilor. esle de

7020 lei, respectiv 5850 lei flrn TVA, la care se adaugd 1170 Iei T.V.A.' din care:

- +:jO tei - 3600 lei fird TVA (400 lei/lund x 9 luni) - servicii necesare activitetii de prevcnire

;i proteclie in domeniul securitdtii Si sdndtdtii in muncd;

- 2700 lci - 2250 lei IErn TVA (250 lei/luna x 9 luni) - servicii necesarc activitrilii .lc prfvyirc

Si protec(ie in donrcniul silualiilor de urgantd. . .*- ,{ /

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"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dac[ nu se

specificd in mod diferit.



Art.6. Durata contractului
6.1. - Prezentul contract intrd in vigoare de la 01.04.2016.
6.2. - Prezentul contract inceteazi si producl efecte la data de 31.1'2.2016,
achizitorul nu opteaza pentru prelungirea acestuia prin act adilional.

in condiliile in care

Art.7. Executarea contractului
7.1 Exccutarea contractului inccpc de la data de 01.04.2016

Art.8. Documcntele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt

- oferta de prej
- caiele de sarcini

Art.9. ObligaJiile prestatorului
9.1. - Prestalorul se obligd:

a) sa se prezinte la solicitarea achizitorului pentru prestarea serviciilor prevazute in ofertn 9i
in caielcle de sarcini;
b) si-qi asume rdspunderea pentru calitatea serviciilor executate;
c) sA pesueze confidenlialitatea asupra datelor gi informaliilor cu care, prin natura

colabordrii vine in contact;
d) sd comunice, sd cerceteze qi sd iruegistreze eventualele accidente de muncd, conform
prevederilor legale in vigoare.

9.2. - Prestatorul se obligd si despigubeascd achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezulti din incllcarea unor drepturi de proprietate intelectualA

(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau

utilajele folosite pentru sau in legaturd cu serviciile achizilionate, 9i
b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturA, aferente, care rezultd din

nerespectarea clauzelor contractuale.

Art.l0. Obliga{iile achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligd si pliteascd lunar pre[ul serviciilor, in termen de 20 zile de la emiterea
factu i.
10.2. - Achizitorul se obligS:

a) si asigure prestatorului condiJii optime de executare a serviciilor convenite;
b) sI punl la dispozilia prestatorului toate informatiile necesare desftgurdrii activil5lii de

prevenire gi proteclie.

Art.11. Sanc{iuni pentru neindeplinirea culpabil5 a obligafiilor
11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reu$e$te sd-;i indeplineascA obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful total al contractului ca
penaliteli, o sumi echivalentd cu 0,10% pe zi din prelul total al contractului, iar prestalorlll are obliga{ia
de a achita achizitorului suma dedusd.
11.2. - in cazul in care achizitorul nu igi onoreazl obligaliile in termenul prevIzut la punctul 10. I ,
atunci acestuia ii revine obligalia de a pldti, ca penalitdli, o sumd echivalentd cu 0,1% pe zi din plata
neefectuatd.
11.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pA4i, in mod
culpabil si repelat, dA drcptul pdrlii lezate de a considera contractul de drept rezilial gi de a pretinde
plata de daune-interese.
11,4. - Achizitorul igi rezervi drcptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrisi adresati
prestatorului, lErd nici o compensa{ie, daci acesta din urmi d5 faliment, cu condilia ca aceasti anulare
sd nu prejudicieze sau sA alccteze dreptul la acJiune sau despdgubire pentru prestator. in acest caz.
pcrstatorul arc dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract intlcnlinitti
pdnl la dala denun{6rii unilaterale a contraclului.



Clauze speciJice

Art.I5. Amendamcnte
15.1. - Pa4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, in cazul apariliei unor circumstanle care nu au putut fi
prevezute la data incheierii contractului.

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

Art.l7. ForJa majorl
17.1. - For{a majord este constatatA de o autoritate competenta.
17 '2' - For\a majord exonereaze pa4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.
l7'3' - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar fErd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pe4ilor pand la ipari[ia acesteia.
17'4' - Parlea contractanta care invocd fo(a majori are obtigalia de a notifica celeilalte pirti, imediat gi
in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozijie in vederea limitdrii
consecinlelor.
l-7 '5' - Dacd forfa majorl aclioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioadi mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice ceieilalte prrfi incetarea de plin drept a prezentului contract,ftrd ca vreuna din pArli si poatd pretinde celeilalte iaune-interese.

Art.l8. Solufionarea litigiilor
l8'1'-- Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poat; ivi intre ei in cadrul sau in lcgatura cuindeplinirea contractului.

rcugesc sI
lionczc cle

I ,.t

18'2. - Dacd, dupi l5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorur gi prestatorul nu
rezolve in mod amiabil o divergenli contractuala, fiecare poale solicita ca iiiputa sa se solu
citre instanlele judecdtoreqti din Rom6nia. n

Art.l2. Rcccp{ie, inspccfie gi teste
12.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a slabili
conformitatea lor cu prevederile din ofertd gi caietele de sarcini.

Art.t 3. inccpcre, fi nalizare, intf, rzicri, sistare
13.I. - (l) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupd semnarea
contractului.
13.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora prevazutd
a fi terminati intr-o perioadd stabilitd, trebuie finalizate in termenul convenit de pa{, termen care se
calculeazd d^e la dala inceperii prestArii serviciilor.

(2) ln cazul in care apar:
a) orice motive de intArziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
b) alte circumstanle neobignuite, susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incf,lcarea

contractului de cdtre prestator, prestatorul este indreptelit sd solicite prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricirei faze a acestora, pdrlile vor revizui, de comun acord, ferioada de prestare gi
vor scmna un act adilional la contract.
13.3. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a lermcnului de prestare, orice
intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a soiicita penalitdli prestalorului.

Art.l4. Ajustarea pre(ului contractului
I4.1. - Pentru serviciile prestate, plrJile datorate de achizitor prestatorului sunt tarilele declarate in
ofertA, anexe la contract.
14.2. - PreJul contractului este ferm.



Art.l9. Limba care guverneazl contractul
19.1. - Limba care guverncazi contractul este limba romdni.

Art.20. Comuniclri
20.1. - (1) Orice comunicare intre pd4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisf, in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cdt 9i in momcntul
primirii.
20.2. - Comunicirile intre pi(i se pot face gi prin telefon, telegram5, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmirii in scris a primirii comunicirii.

Art.21. Legea aplicabili contractului
21.1. - Conlractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pa4ile au inteles sd incheie azi J r,o3, roo6 prezentul contracl in 2 (dou[) exemplare,

cdte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIEIA

A MUNI TI

Prcstato,f,
s.c. NrsAyE.R.L.
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