
are prezentul contract operează valabil intre
atribuire, de la data intrării şale in vigoare si

:uprinde toate informaţiile legate de obiectul
ra de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de

nditiilor, specificaţiilor tehnice si, totodată,
respectate in elaborarea propunerii tehnice de

>rin care se furnizează inforrpatiile cerute pri
f, alte condiţii financiare si comerciale;

xa a prezentului contract de servicii, intocmi

l. Definiţii
ti - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
p. achizitor şi   prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt aceste^ numite în prezent^l

contract;
c preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor,! în baza contractului
ppntru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor aspmate prin contract;

servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
act adiţional - document ce modifica prezentul contract de servicii;

f. oferta - documentaţia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

g.propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor pin paietul de sarcini
stabilite de autoritatea contractanta;
h propunerea financiara - document al ofertei
documentaţia de atribuire cu privire la preţ, tar
i.caiet de sarcini - document, reprezentând ani
de către achizitor, care include definirea c<
indicaţiile privind regulile de baza care trebuie
către prestator;
j.documentaţie de atribuire - documentaţie ce
contractului de achiziţie publica si de proced
sarcini;
k.durata contractului - intervalul de timp in

parti, potrivit legii, ofertei si documentaţiei de

ROTECTOR GUARD STAR S.R.L, cu sediul în str. Ion BrezoianJi, nr 47 - 49, bl. Lirit,
se. C, ap.ll, sector 1, Bucureşti, tel/fax: 0213272409, nr. de înmatriculare J40/5592/2014,
cjod fiscal RO 33148241, cont RO70TREZ7015069XXX015430 deschis la Trezoreria Sect^r

Bucureşti, reprezentată prin doamna Dănăilă Elisa Adriana, având fupeţip de administratop,
ip calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

OR

str. Progresul, nr. 2t
115425336,   cojit

Călăraşi,  reprezenta

1. Parti contractante

blRFXŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, cu sediul în Călăraşi,

el/fax    0242313151,   judeţul    Călăraşi,     cod    fiscal
RO39TREZ2015006XXX000183 deschis la Trezoreria Municipiului
trin Director executiv Ing. Claudia STANCA, în calitate de ACHIZIT

in temeiul Legii nr.  y/2Ulo privind achiziţiile publice,  u modmcarile s
completările ulterioare, a Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice d<
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice/ acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a incheiaţ prezentul contract jie
servicii,

si

le

98/2016 privind achiziţiile publice,

Contract de servicii

nr. 1632/1 din 25.06.2019

Preambul

In temeiul Legii
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i. Preţul contractului
.1. Tariful orar convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil
chizitor, este de 16,22 lei/oră, la care de adaugă T.V.A., conform legi;
.2. Valoarea contractului pentru perioada 01.07.2019 - 31.12.2019 e

are se adaugă T.V.A., conform legislaţiei în vigoare pentru un num;

e pază prestate. l
.3. Lventualele suplimentări se fac în conformitate cu prevederile

95/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

. Obiectul principal al contractului

.1. Obiectul principal al contractului îl constituie prestarea servi
obiectivul subordonat Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi, respectiv
pe timp de noapte (Lotul 2) cu sediul în Călăraşi, str. Prelungirea Dobro

.2 Realizarea dispozitivelor de pază la obiectivele încredinţate se
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi pn

modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 301/2012 pentr
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivei

şi protecţia persoanelor.
4.3 Prestatorul asigură paza la obiectivele menţionate mai sus,

ustragerilor de orice fel, a pătrunderii ilegale în obiectivul păzit
păstrarea ordinii şi liniştii în incinta obiectivelor şi siguranţa personalul

Clauze obligatorii

In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele
ir dude forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
3J2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile cal

specifică in mod diferit.

Interpretare

1
3.

3.

0

na la epuizarea convenţionala sau legala a oricărui efect pe car
perioada de garanţie si eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale;
1.produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi ori
în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are ob

aferent serviciilor prestate conform contractului;
m.forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care n
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii c<
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catas
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exh
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea oblig;

zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
î adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pe
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Obligaţiile principale ale achizitorului
Achizitorul se obligă să efectueze plata serviciilor către prestator,

rezoreria Statului, prin ordin de plată în baza facturii emise de către pn
rocesul verbal de recepţie semnat fără obiecţiuni de către ambele părţi
.2 Procesul verbal va fi însoţit şi de o declaraţie a prestatorului potrivit că

că pentru prestarea serviciilor au fost respectate Planul de pază, pre
33/2003 şi ale H.G. nr. 935/2007, cu modificările şi completările ulteroar^

Obligaţiile principale ale prestatorului
Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la art. 4

onform cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini şi potrivit propuner
ătre achizitor, în conformitate cu prevederile legale.
.2 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să as
iaterialele, instalaţiile şi orice alte asemenea, fie de natură provizori
rin Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este pre
e poate deduce în mod rezonabil din acesta.
.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executarea servicii

anul de pază. De asemenea, este răspunzător atât de siguranţa t
^etodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit,
genţilor de pază de către organele de poliţie, instruirea şi dotarea pen
onform Legii nr. 333/2003 şi a HG nr. 935/2007, pe toată durata contn
.4 Prestatorul despăgubeşte beneficiarul pentru prejudiciile reale
xecutării necorespunzătoare sau a neexecutării obligaţiilor din consen
j fost stabilite în planul de pază şi în raport cu valoarea de înlocuire.
5 Prestatorul are obligaţia de a obţine sau de a menţine licenţe

rtecesare pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului pe t

potrivit prevederilor legale aplicabile în domeniu.

ap4. La prezentul contract nu se admite majorarea tarifului orar pe to
iclusiv în perioada prelungirii prin act adiţional, conform legislaţiei în

Documentele contractului
ontractul are cel puţin următoarele anexe, care fac parte integrantă:

Caietul de sarcini;
) Propunerea tehnică;

Propunerea financiară;
Garanţia de bună execuţie;
Acte adiţionale, dacă sunt necesare.

Durata contractului
1Durata contractului este din data de 01.07.2019 până la da k d<

osibilitatea prelungirii prin act adiţional pe o perioadă de maximum ^• Iu
cu prevederile art. 165 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările şi completării

2Prezentul contract începe să producă efecte după semnarea acestuia de
constituirea garanţiei de bună execuţie, începând cu data de 01.07.2019.



pentru a stabil

serviciilor (şefu
e modalitatea de
tul de sarcini,
istice un Proce

evenimentele
re a serviciilor

reprezentantu
şi ştampilat de

serviciilor, ce v
de pază, ziua

rioada raportată

reprezentant a

fi ca acest lucru
aţiile care nu au

ral are obligaţi;
de la notificare;

4 zile de la data
a emis pretenţi

re  sau execuţi
are dreptul de
zi întârziere dir

;i prestatorul are
trziere, din plat;

e a
du
np
^ u

iloi
ral

rifi-
Ca
nda

cii
;ăto

d
uza

de
nu

sta
zili

not
iblii

ontractului printr-un
ă, de o societate de
de 5% din valoare;
îtractului.

ă execuţie, în limit;
ârziere sau execută

niterii unei pretenţi

12 Recepţie şi verificări
1Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a servic

nformitatea lor cu prevederile contractului, iar în acest sens achizitc
ucturii unde se prestează serviciile) va desemna o persoană care să vi

:stare a serviciilor, dacă sunt respectate prevederile legale în materie ş
2Prestatorul are obligaţia de a întocmi la sfârşitul fiecărei luni caii
bal de recepţie în care se va menţiona perioada de prestare a sen
nnalate în această perioadă, prestarea corespunzătoare/necorespun
iform prevederilor  contractuale. Procesul verbal  va fi semn;
îizitorului (din cadrul obiectivului la care s-au prestat serviciile), ;
ectorul/şeful fiecărei structuri achizitoare.
3Procesul verbal va fi însoţit de pontajul aferent perioadei de prest;
^rinde denumirea obiectivului, adresa obiectivului, numele agen
limbul, numărul de ore prestate zilnic şi numărul total de ore prestate
ritajul va fi întocmit de reprezentantul prestatorului, va fi semnat <

Garanţia de bună execuţie a contractului
1Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a
trument de garantare emis în condiţiile legii de o societate banca

igurări sau OP în contul de Trezorerie al achizitorului în cuantum
ntractului tară T.V.A., în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea co

2Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bui
ejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu îni
corespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior e
upra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a
statorului cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând
t respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
3în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, pn

a reîntregi garanţia în cauză la restul rămas neexecutat, în termen de 5
nsmisă de achizitor.

4Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în terme:
leplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin contract, dac
ipra ei până la acea data.

Clauze specifice

Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
1în cazul în care prestatorul nu îşi execută, execută cu in arzi

corespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitori
duce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% p

loarea contractului.
2în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul legal, atur

ptul de a percepe, ca penalităţi, o cotă procentuală de 0,05% pe zi de în
efectuată.
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. Soluţionarea litigiilor

.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi întn

vederea limitării consecinţelor.
.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioa

ni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea
ezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daun

ÎS. Cesiunea:
lp.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligat

ntract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
13.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate priv

te obligaţii asumate prin contract.

j. Forţa majoră   |

. 1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obl
Dzentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia
.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a ne

infiediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri cai

14. Subcontractanţi :
14.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii

ntractul cu achizitorul.
ljf.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contract

heiate cu subcontractanţii desemnaţi.
Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât ş

aceştia se constituie in anexe la contract.
14.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizito
îrdeplineşte contractul.

:) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator c
ir deplineşte partea sa din contract.

) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţi
deplinesc partea lor din contract.

4.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca ac
rtea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pr

fi notificată achizitorului.

datorate de achizitor prest
'. Ajustarea preţului contractului
.1 Pentru serviciile prestate, sumele
clarate în ofertă.

hizitorului (din cadrul obiectivului la care s-au prestat serviciile),
rectorul/şeful fiecărei structuri achizitoare.

le

1
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0.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, te
andiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

1
21. Legea aplicabilă contractului

21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

îmiru.

e transmisă în scris, j
2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmite^ii cât şi în moment^l

ex, fax sau e-mail cili

18.4 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligat
între părţile contractante.
Ii

19.Limba care guvernează contractul
1 9.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

20.Comunicări
20.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentul^i ce

fi

acest sens.

adijs la cunoştinţă cji
ce îi revin,

ract o va notifica
sleilalte părţi cu cel puţin 10 zile înainte de data la care încetarea tjrmează să-şi producă
fectele.

- în termen de 5 zile de la data primirii notificării prin care i s-
nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din obli^aţiil

8.3 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului

18.1 Prezentul contract încetează în plin drept prin ajungerea la term^nul
pentru fiecare activitate contractată.

8.2 Prezentul contract încetează de drept sau tară a mai fi necesar^ in
legislativ în domeniu dacă una din părţi:

-îşi încetează activitatea fiind declarată în stare de incapacitate ce pi
-cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentu

leilalte părţi
-îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată

sbrisă, de către cealaltă parte, că o nouă neprezentare a acestora va
rezentului contract.

18. încetarea contractului

it

7.2 Dacă achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod ami;
^ntractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze conform leg
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E, INVESTIŢII,
ÎNTOCMIT,

^IROUL ACHIZIŢII PUBLICE, C
Consilier Virgil-Daniel IOSIF

SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE,
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2 5, IUN. 2019

ADMINISTRA TOR,
Elisa Adriana D^&NĂILĂ

ARI
PRESTATOR,

STAR S.R.L.PROTECTOR Glh

:ont

ACHIZITOR,
IRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA

DIRECT
Ing. Clau

Părţile au înţeles să încheie astăzi, 25.06.2019, prezentul
^emplare, câte unul pentru fiecare parte.


