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Contract de servicii

iJYv data a^.oJ: otn N

in temeiul Legii nr. 9812016 privind acbiziiiile publice, cu modificlrile qi completlrile
ulterioare, a HotdrArii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/ acordului-cadru din Legea nr. 9812016
privind achizitriile publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a intervenit prezentul contract de
fumizare de produse, intre

DIRXCTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in Piteqti,
str. I.C. Britianu, nr.56, telefor/fax 0372030420, cod fiscal 2'1302116, cont
RO48TR8224A685050200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprezentata pnn
domnul - direc(or executir'. in calitatc dc achizitor pe de o parto

$l

NISAR S.R.L. cu sediul in Pite$ti, str. Sf.Vineri, nr.24, telefbn/fax 0248221129, inrnatriculati
la ORC Argeq sub nr.J03/1480/1991, cod fiscal RO I41670. cont RO28TRL20465069XXX001021,
deschis la Trezoreria Municipiului Piteqti, reprezcntatd prin domnul r -
director, in calitate de prestator, pe de altd parte.

Art.2. Definifii
2.1. in prezentuI contract umrdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a- contract - reprezintd prezentul contract $i ancxa la acesta.
b. achix,itor si prestator - pAft e contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract,
c. prelul contractului - preful pl[tibil prestatorului de cltre achizitor, in baza conkactului, pentru
indeplinirea integralS $i corespunzAtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d,. servicii - activitdli a cdror prestare fac obiect al contractului;
e.forla majord - un eveniment mai presus de controlul pd4ilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie,
revolu{ii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aperute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi ci enunciativi. Nu este considerat forld majori un
eveniment asemenea celor de mai sus care, frrd a crea o imposibilirate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaJiilor uneia din pd4i;
[. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

Art.3.^ [nterpretare
3.1. - in prezentul contract, cu excepJia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de contcxt.
3.2. - Termenul "zi"sau "zrle" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se

specifici in mod diferit.

Clauie obligatorii

Art.4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obliga se presteze sen,rciile necesare activitalli de prevcnire $i proteclie in
domcniul securitdyii Si sdndt(ilii irt tttuncti (SSM), precum Si sinutliilor de urgenld, in perioada

conveniti 9i in conformitate cu cerinlele din oferta gi din caretcle de sarcini.

Art.5. Preful contractului
5.1. - Prefut convenit pentru indeplinirea contractului, plitibiI prestatorului de cdtre achizitor, este de

5200 lei firl TVA, la care sc adaugd 988 lei T.V.A., din care:



- 3200 lei fErd TVA (400 Ieilluni x 8 luni) - servicii necesare activitelii de prevenire qi proteclie
in domeniul securitdlii Si sdndtdlii in ntuncd;

- 2000 lei fIrI TVA (250 lei/luni x 8 luni) - servicii necesare activitelii de prevenire qi proteclie
in domeniul situapiilor de urgcnlA.
Art.6. Durata contractului
6.1. - Prezentul contract intrl in vigoare de la 02.05.2018.
6.2. - Prezentul contract inceteaza si produci efecte la data de 31.12.2018, in condiliile in care

achizitorul nu opteaza pentru prelungirea acestuia prin act adilional.

Art.8. Documentele contractului
8.1. - Documentelc contractului sunt:

- oferta de pre{
- caiete de sarcini

Art.9. Obligafiile prestatorului
9.1. - Preslatorul se obligd:

a) si se prezinte la solicitarea achizitorului pentru prestarea serviciilor prevdzute in ofertd gi

in caietele de sarcini;
b) s5-qi asume rispunderea pentru calitatea serviciilor executate;
c) sI pdstreze confidenlialitatea asupra datelor 9i informaliilor cu care, prin natura
colabordrii vine in contact,
d) sd comunice, sd cerceteze gi s[ inregistreze eventualele accidente de muncd, conform
prevederilor legale in vigoare.

9.2. - Prestatorul se oblig[ si despdgubeascd achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezulti din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald

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

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

nerespectarea clauzelor contractuale.

Art. 10. Obligafiile achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligi se pleteasce lunar preJul serviciilor, in termen de 20 zile de la emiterea
facturii.
10.2. - Achizitorul se oblig6:

a) si asigure prestatoru[ui condi[ii optime de executare a serviciilor convenite;
b) si pund la dispozilia prestatorului toate informaliile necesare deslZguririi activiteJii de

prevenire qi proteclic.

Art.11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
lI.t. - In cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reu$e$te sd-gi ?ndeplineasci obligaJiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preful total al contractului ca
penalitili, o sumd echivalentd cu 0,1% pe zi din prelul total al contractului, iar prestatorul are obligalia
de a achita achizitorului suma dedusi.
11.2. - in cazul in care achizitorul nu igi onoreazd obligaliile in termenul previzut ta punctul 10.1,
atunci acestuia ii revine obligalia de a pleti, ca penalitili, o sumd echivalenti cu 0,1% pe zi din plata
neefectuati.
11.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prirr prezentul contract de citre una dintre pe4i. in mod
culpabil si repetat, dA dreptul pd(ii lezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4. - Achizitorul igi rezcn,i dreptul de a renunla la contract, printr-o notificare scrish adresatd
prestatorului, liri ntcr o compensatie. daci acesta din urmi da falimenl. cu conditia ca aceasti anulare

Art.7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe de la data de 02.05.2018.



si'r nu prejudicieze sau si afcctcze dreptul la acliune sau despigubire pentru prestator. In acest caz,

pcrstatorul age dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd
p.lni la data denunJirii unilaterale a contractului.

Clcruze specifice

Art.12. Recepfie, inspecfie $i teste
12.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestarc a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din of'erti qi caietele de sarcini.

Art.13. incepere, finalizare, intArzieri, sistare
13.1. - (l) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor incepind cu data de 02.05.2018.
13.2, - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare fazd a acestora prevazut\,
a fi terminatl intr-o perioadl stabilitl, trebuie finalizate in termenul convenit de pI(i, termen care se

calculeazd de Ia data inceperii prestirii serviciilor.
(2) in cazul in care apar:

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

b) alte circumstanle neobignuite, susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incilcarea
contractului de cAtre prestator, prestatorul estc indreptS(it sd solicite prelungirea perioadei de prcstare a
serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, pe4ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi

vor semna un act adilional [a contract.
13.3. - in afara cazulur in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitefi prestatorului.

Art.l4. Ajustarea prefului contractului
14.1. - Pentru serviciile prestate, plalile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
ofert6, anexd la contract.
14.2. - Preful contractului este ferm.

Art.l5. Amendamente
15.1. - Pe(ile 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
prevlzute la data incheierii contractului.

Art.I6. Cesiunea
I6.1. Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau pa4ial obligaliile sale asumate prin contract

Art.17. Forfa majori
17.1. - Fo(a majord este constatati de o autoritate competentd.
17.2, - Fo4a majorl exonereazd pFr4ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toati perioada in care aceasta actioneazd.
17.3. - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forlei majore, dar fEr[ a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p[4ilor p6n[ la aparilia acesreia.
17.4. - Partea contractante care invoci fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte pdr{i. imediat 9i
in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice misuri care ii stau la dispozilie in vederea limitirii
consecinlelor.
17.5. - Dacd fo4a majori aclioneaze sau se estimeazd ci va acJiona o perioadd mai mare de 6luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte p54i incetarea de p n drept a prezentului contract,
fird ca vreuna din pAr{i se poate pretinde celeilalte daune-interese.

Art.I8. Solufionarea litigiilor
18.1. - Achizitorul qi prestatorul vor lhce toate elbfturile pentru a rczolva pe calc amiabili, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legature cu
indeplinirea contractului.
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18,2. - Dac[. dupd l5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reu$esc sa
rezolve in mod amiabil o divergenfa contractuala. fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze de
cltre instanlele judecatore$ti din Rominia.

Art.19. Limba care guverneazi contractul
19.1. - Limba care guverneazi contractul este limba romane.

Art.20. Comuniciri
20.1, - (1) Orice comunicare intre pl4i, referitoare la indeplinirca prezentului contract, trebuie si fie
transmis[ in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul
primirii.
20.2. - Comunicdrile intre pe{i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condifia
confirmerii in scris a primirii comunicdrii.

Art.21. Legea aplicabill contractului
21.1. - Contractul va fi rnterpretat conform iegilor din Romdnia

N.p-:i,..{p/L prezentul contract in 2 (dou6) exemplarc,Pd(ile au inteles sd incheie azr
cdte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

A D,llJldeRVLU r PrrE$rl
,4mgcrFo n-*'x Fr- I I?- r \/

restator,
R
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