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de servicii
data 7e . /l /.,<i)

in temeiul Legii nr. 98i2016 privind achiziliile publice, cu modillcdrile qi completirile
ulterioare, a Hotdrarii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicS/ acordului-cadru din Legea w. 9812016
privind achiziliile publice, cu modificirile qi completirile ulterioare, a intervenit prezentul contract de
servicii, intre

S.C. A5S SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in Pitegti, str. Gheorghe Doja, nr.2-4, telefon
0767855666, Cod Unic de Identificare Ftscald 43931045, numdr de ordine in Registrul Comerfului
103167312021 cont Iu.RO58TREZO465069XXX0l8l35 deschis la Trezoreia Municipiului Piteqti,
reprezentatd prin domnul , - Administrator, in calitate de prestator, pe de
altd parte.

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

intre unul sau mai mulli operatori economici gi una ori mai multe autoritlti conlractante, care ate ca
obiect execulia de lucrdri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

b) achizitor Si prestator - pirlile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;

c) prelul conlraclului - prelul pletibil prestatorului de citre achizitor, in baza contrachrlui, pentru
indeplinirea integral5 9i corespunzetoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d\ servicii - servicii aferente livrlrii produselor, respectiv activitSli legate de fumizarea produselor,
cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcJiune, asistenla tehnici in perioada de
garanlie Si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin conkact;

e) slandarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea, previzute in Caietul de
sarcini Si in propunerea tehnicd;

I forla majord - un eveniment mai presus de controlul pir{ilor, care nu se datoreazi gre$elii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevlzut in momentul incheierii contractului qi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolufii, incendii, inundaJii sau orice alte catastrofe naturale, restricJii apArute ca urmare a unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivi ci enunliativS. Nu este considerat fo(I majord un
eveniment aselnenea celor de mai sus, care, IEri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obliga!iilor uneia din pnr{i;
g) zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.

Art.3. Inlerpretare
3.1. ln prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele Ia forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la ztle reprezintd zile calendaristice dacl nu se specifici
in mod diferil.

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PITE$TI, cu sediul in Pile$ti,
str. Republicii, nr.l l78, bloc D5B, parter, telefon 0372030420 fax 0372030421, cod fiscal 27302116,
cont RO46TRE224A680502201300X, deschis la Trezoreria Statului, reprezentate prin domnul -.--

- Director Execuliv. in calilate de achizitor pe de o parte.
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Art.4. O b iecl u I conlruct ul u i
4.1. Prestatorul se oblige se presteze serviciul de instruire, evaluare $i cerlificare a unui numdr de I l8
asisten{i personali ai persoanelor cu handicap grav, in perioada conveniti gi in conformitate cu
obligaliile asumate prin prezentul contract qi a celor prevdzute in oferta anexl la contract.
4.2. Achizilorul se obligl si pllteasca prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

Art.s. Prelul contructului
5.1. Preful contractului, respectiv preful serviciilor prestate, este de 41300 lei firi TVA (l l8 persoane
x 350 lei/persoani).
5.2. Plata se efectueazi cu ordin de platl in contul prestatorului pentru numirul de persoane instruite gi
cirora le-au fost eliberate diplome de participare ca urnare a test6rii acestora qi pe baza figelor de
prezenli intocmite zilnic.

Art.6. Durata contractului
Prezentul contract se deruleazi incepind cu data de 14.12.2021pdni la data de 24 .12.2021.

Art,8, Doc u menlel e co nlract ul ui
Docunrentele anexe la contract sunt:

- oferta instruire

Art.9. Obl igaliile principole ale prestalorului
9.1 .Prestatorul se obligi si presteze serviciile la standardele gi/sau performanlele prezentate in oferti,
anexa la contract.
9.2..Prestatorul se obligi si presteze sewiciile pdna la data de 24.12.2021.
9.3. Prestatorul are obligalia de a asigura locaJia gi dotlrile didactice necesare desfEgurdrii cursului.
9.4. Prestatorul are obligalia de a efectua instruirea cu respectarea tematicii prevrzute de Ordinul
nr.31912007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap
grav.
9.5. Prestatorul se obligi sd puni la dispozifia cursanJilor suportul de curs.
9.6. Prestatorul are obligatia de a permite participarea la programul de instruire a asistenJilor personali
ai persoanelor cu handicap grav, in calitate de observator, a unui reprezentant al achizitorului, acesta
avdnd dreptul de a intocmi zilnic, impreund cu prestatorul, fiSa de prezenl, a cursantilor.
9.1. La finalizarea procesului de instruire prestatorul are obtigaJia de a testa cunostintele dobindite de
cdtre cursanli urmdnd ca in termen de 15 zile calendaristice de la realizarea testirii sa elibereze
cursanlilor diplomi de participare.
9.8. Instruirea se va realiza cu respectarea normelor previzute in H.G.R. nr.l242l202l pivind
prelungirea stlrii de alerte, precum Ei stabilirea mlsurilor care se aplic6 pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art.l 0. O b I igaliile sc h izitorul ui
Achizitorul se obligd si pliteasci prelul serviciilor, in termen de 10 zile de la emiterea facturii.

Art.ll. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliitor
ll.l. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pi4i, in mod
culpabil 9i repetal, dii dreptul pa{ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde
plata de daune-interese.
I 1.2. Achizitorul isi rezervi dreptul de a renunla oric6nd la contract, printr-o notificare scrisi adresatd
prcstatorului, {iri nici o compensalie, daci acesta din unna di faliment, cu condiJia ca aceastd alulare
si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la acJiune sau despdgubire pentru prestator. in acest caz,
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Art.7. Executarea contractului
Executarea contractului incepe de la data de 14.12.2021.



prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru partea din contract indepliniti
pane la data denunjdrii unilaterale a contractului.

CIauze specifice

Art.l2. Alte responsabilildli ale prestatorului
12.1. Prestatorul are obligafia de a executa serviciile prev-azute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ti in conformitate cu oferta tehnicd, anexe la contract.
12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate. Totodati, este rispunzltor at|t de
siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, cdt gi de calificarea personalului
folosit pe toate durata contractului.

Art.l3. Receplie Si veriJicdri
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din oferta tehnice, anexe la contract.
13.2. Verificirile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligalia de a notifica prestatorului, identitatea reprezentantilor sii imputemicili pentru acest scop.

Art,14. Aj ustarea p rel u I ui co ntract ul ui
Preful contractului este ferm.

Art.l5. Amendamente
Pirlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
corrtractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazi interesele
comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.

Art,l8, Limba core guverneoxd contructul
18.1. Lirnba care guvemeazd contractul este limba romini.

Art.l9. Comunicdri
l9.l' Oricc comunicare intre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sI fie
transmis6 in scris.

Art.76. Forla mtjord
16.1. Fo4a majord este constatatl de o autoritate competentl.
16.2. Fo4a majord exonereazA pd|1ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toattr perioada in care aceasta aclioneaze.
16.3. Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo4ei majore, dar IEri a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pirlilor pann la aparilia acesteia.
16.4. Parlea contractanti care invoci for{a majori are obligalia de a notifica celeilalte pi4i, imediat qi
in mod complet, producerea acesteia li si ia orice misuri care ii stau la dispozilie in viderea limitdrii
consecintelor.
16.5. Dacd fo(a majord aclioneaze sau se estimeazd ce va acliona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte p64i incetarea de plin drept a prezentului contract,
firi ca vreuna din pirfi sd poati pretinde celeilalte daune-interese.

Art.l7. S o I uliona rea I itig iilo r
17.1. Achizitorul $i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin
tratative. directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu
indeplinirea contractului.
17 .2. Daci, dupi l5 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul $i prestatorul nu
reuqesc sd rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solulioneze de cdtre instanlele judecitoreqti din Rominia.

-l

l



19.2. Orice docurnent scris trebuie iffegistrat atat in momentul transmiterii cat 9i in momentul primirii.

19.3. Comunicdrile intre p54i se pot face 9i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condilia

confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

Art,20, Legea apl icabild contracl ului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Pl4ile au inleles sd incheie azi

unul pentru fiecare parte.

prezentul contract in doui exemplare, cAte
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ADMINISTRATOR

DIRECTIA DE
A MUNI

SOCIALA

'' ts;
DlRn@9R

.1


