
erviciilor prestate conform contractului;
[forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
inei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă

/--\      Executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră
in eveniment asemenea celor de mai sus care, tară a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an • 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor irjclude

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă [nu se

specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

Obiectul principal al contractului
1. Obiectul principal al contractului îl constituie prestarea serviciilor de pază pentru obiectivul

subordonat Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi - Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte cu
sediul în str. Prel. Dobrogei nr. 65A.

ferent
ânexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza

1.Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de ^ervicii,
între:

DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA cu sediul in Călăraşi, str.Progresul nr. 23, tel./fa^ 0242-
313151, judeţul Călăraşi, cod fiscal 15425336, cont RO39TREZ2015006XXX000183 deschis la
Trezoreria Municipiului Călăraşi, reprezentata prin Director executiv ing. Claudia Stanca in calitate

e ACHIZITOR,
i
'ROTECTOR GUARD STAR S.R.L cu sediul in str. Ion Brezoianu, nr 47 - 49, bl. Lirib, se C

ap.ll, sector 1, Bucureşti, tel/fax: 0213272409, nr de imatriculare J40/5592/2014, cod fiscal RO
13148241, cont RO70TREZ7015069XXX015430 deschis la Trezoreria Sector 1 - Bucureşti,

^eprezentata prin doamna Danaila Elisa Adriana având funcţia de administrator, in calitate de

'RESTATOR, pe de alta parte.

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

t. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.'
5. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul con ract;
p. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, [pentru
ţndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
1. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
k produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în

nr.

Contract de servicii
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Cqntractul are cel puţin următoarele anexe, care fac parte integrantă:
a)Caietul de sarcini;
b)Propunerea tehnică;
c)Propunerea financiară;

d)Garanţia de bună execuţie;
e)Acte adiţionale, dacă sunt necesare.

I
8. Obligaţiile prestatorului
8.1.Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la art. 4 din prezentul contract conform
cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini şi potrivit propunerii tehnice acceptate de achizitor, în
conformitate cu prevederile legale.
8.2Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane
materialele, instalaţiile şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute prin
Ce ntract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din acesta.
8.3Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executarea serviciilor în conformitate cu planul de
pază. De asemenea, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit, precum şi de avizarea agenţilor de pază de către
organele de poliţie, instruirea şi dotarea pentru activitatea prestată conform Legii nr. 333/2003 şi a
HG nr. 935/2007, pe toată durata contractului.

8.4Prestatorul despăgubeşte beneficiarul pentru prejudiciile reale cauzate ca urmare a executării
ne :orespunzătoare sau a neexecutării obligaţiilor din consemnul postului, aşa cum au fost stabilite
în planul de pază şi în raport cu valoarea de înlocuire.
8.5Prestatorul are obligaţia de a obţine sau de a menţine licenţele/avizele/autorizaţiile necesare
pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului pe toată perioada acestuia potrivit
prevederilor legale aplicabile în domeniu.

Valoarea contractului pentru perioada 01.05.2018 - 31.12.2018 este de 86.436,00 lei la car
ugă TVA, conform legislaţiei în vigoare pentru un număr de 5.880 ore servicii de pază presi
Eventualele suplimentări se fac în conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395/201

dificările şi completările ulterioare.
La prezentul contract nu se admite majorarea tarifului orar pe toata perioada convenită, inclţisiv

ierioada prelungirii prin act adiţional conform legislaţiei în vigoare.

tor,

^de
ate.

cu

Documentele contractului7.

co

... Durata contractului este din data de 01.05.2018 până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea
prelungirii prin act adiţional pe o perioadă de maxim 4 luni, în conformitate cu prevederile art.

din HG nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
6.2 Prezentul contract începe să producă efecte după semnarea acestuia de ambele parii

istituirea garanţiei de bună execuţie.

6. Durata contractului
6.1

5.2
ad
5.3

mo
5.5
în

5.

5.1
este de 14,70 lei/oră la care de adaugă TVA, conform legislaţiei în vigoare.

•reţul contractului
Tariful orar convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achiz

^gii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Prestatorul asigură paza la obiectivele menţionate mai sus, în scopul impiedicării sustrage ilor

>rice fel, a pătrunderii ilegale în obiectivul păzit a persoanelor străine, păstrarea ordinii şi Iii
ncinta obiectivelor şi siguranţa personalului angajat.

aL
4.3

de
în

4.2 Realizarea dispozitivelor de pază la obiectivele încredinţate se va face cu respectarea Legi
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificări
completările ulterioare şi a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli



12
12
de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, de o societate de asigurări sau Of1 in
contul de Trezorerie al achizitorului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în termen
de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.

12.2Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat,   dacă prestatorul nu îşi  execută, execută cu întârziere  sau execută

necprespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului cât şi
emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi
modul de calcul al prejudiciului.
12.3în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, prestatorul are obligaţia de a
reîntregi garanţia în cauză la restul rămas neexecutat, în termen de 5 zile de la notificarea transmisă
de achizitor.|

12.4Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data
îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin contract, dacă nu a emis pretenţii asupr^ ei
până la acea data.

13. Notificări
13.1 - în interesul prezentului contract, orice notificare cerută sau permisă în cadrul prezentului n-a

fi făcută în scris şi va fi considerată în mod efectiv îndeplinită la înmânarea personală, primirea prin

.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul legal, atunci prestatorul are dr<

a percepe, ca penalităţi, o cotă procentuală de 0,05% pe zi de întârziere, din plata neefectua

Garanţia de bună execuţie
1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului printr-un instruihent

ptul
11
de

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea contractului
11.1 în cazul în care prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător

obligaţiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% pe zi întârziere din valoarea contractu ui.

0. Recepţie şi verificări
0.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
onformitatea lor cu prevederile contractului, iar în acest sens achizitorul serviciilor (şeful striicturii

înde se prestează serviciile) va desemna o persoană care să verifice modalitatea de prestare a
serviciilor, dacă sunt respectate prevederile legale în materie şi Caietul de sarcini.

10.2Prestatorul are obligaţia de a întocmi la sfârşitul fiecărei luni calendaristice un Proces verbal
de recepţie în care se va menţiona perioada de prestare a serviciilor, evenimentele semnalate în

această perioadă, prestarea corespunzătoare/necorespunzătoare a serviciilor conform prevederilor
contractuale. Procesul verbal va fi semnat de reprezentantul achizitorului (din cadrul obiectivului
la care s-au prestat serviciile), avizat şi ştampilat de directorul/şeful fiecărei structuri achizitoare.
10.3Procesul verbal va fi însoţit de pontajul aferent perioadei de prestare a serviciilor, ce va
cuprinde denumirea obiectivului, adresa obiectivului, numele agentului de pază, ziua, schimbul,
numărul de ore prestate zilnic şi numărul total de ore prestate în perioada raportată. Pontajul va fi
întocmit de reprezentantul prestatorului, va fi semnat de un reprezentant al achizitorului (din cadrul
obiectivului la care s-au prestat serviciile), avizat şi ştampilat de directorul/şeful fiecărei striţcturi
achizitoare.

stabili

9. Obligaţiile achizitorului
9.1Achizitorul se obligă să efectueze plata serviciilor către prestator, în cont deschis la Tre^oreria

tatului, prin ordin de plată în baza facturii emise de prestator, însoţita de procesul verbal de recepţie
;emnat fără obiecţiuni de ambele părţi,
1.2Procesul verbal va fi însoţit şi de o declaraţie a prestatorului potrivit căreia acesta dec ară că
Dentru prestarea serviciilor au fost respectate Planul de pază, prevederile Legii nr. 333/200^ şi ale
1G nr. 935/2007, cu modificările şi completările ulterioare.



scrisoare recomandată cu confirmare de primire, curierat către partea care trebuie notificam după
cum este demonstrat de data de confirmare de primire .
13.2- Fiecare dintre părţi îşi poate schimba adresa la care va primi notificările prin adresă scrisă
celeilalte părţi, la sediul indicat în preambulul contractului, în modul descris şi arătat mai sus.
13.3- Orice astfel de notificare sau altă comunicare scrisă va fi considerată ca fiind trimisă dacă:

- este înmânată personal sau prin curier, la momentul înmânarii
- este expediată prin poştă, la data înscrisă în confirmare de primire la adresa sediului

indicat de părţi în preambulul contractului.
13.4- Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în m^mentul
primirii.

14.Confidenţialitate
14.1Părţile prezentului contract au obigaţia să nu dezvăluie condiţiile contractuale, date referitoare
la politica de preţuri şi alte informaţii ce vor fi stabilite de ambele părţi ca având aaracter
onfidenţial. Excepţia o reprezintă numai în raportul cu statul român şi numai dacă legi staţia în

vigoare pe durata de valabilitate a contractului, impune dezvăluirea acestor date.
14.2- Informaţiile pe care părţile le obţin în timpul şi ca urmare a executării contractului sui^t strict
confidenţiale.

15.Ajustarea preţului contractului
pentru serviciile prestate, sumele datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta.

16.Cesiunea
16.1- Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
16.2- Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
^bligaţii asumate prin contract.

7. Forţa majoră
7.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
^rezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
7.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

^rejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
i în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în v^derea
imitării consecinţelor.
7.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

^iecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,

ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

Î8. Soluţionarea litigiilor
8.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilii, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
18.2 - Dacă achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală,

fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze conform legislaţiei in vigoare, in acest sens.

9. încetarea contractului

9.1 - Prezentul contract încetează în plin drept prin ajungerea la termenul convenit de părţi pentru

ecare activitate contractată.
19.2 - Prezentul contract încetează de drept sau fără a mai fi necesară intervenţia cadrului leg slativ

în domeniu dacă una din părţi:
îşi încetează activitatea fiind declarată în stare de incapacitate de plăţi.
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contract în două exemplare, câte unulPărţile au înţeles să încheie azi
fiecare parte.

20.Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română

I
21.Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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