
controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
a momentul încheierii contractului şi care face

are prezentul contract operează valabil intre parti,
atri Duire, de la data intrării sale in vigoare si pana la

ii efect pe care ii produce, inclusiv perioada de
uzele sale;
piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
t prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent

ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul
dura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de

or fi interpretaţi astfel:
ate Anexele sale.
aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

•ului de către achizitor, în baza contractului, pentru
uror obligaţiilor asumate prin contract;
;t al contractului;
tul contract de servicii;
:rea tehnica si propunerea financiara;
elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini,

:i prin care se furnizează informaţiile cerute prin
if, alte condiţii financiare si comerciale;

iexa a prezentului contract de servicii, întocmit de
iilor, specificaţiilor tehnice si, totodată, indicaţiile
^etate in elaborarea propunerii tehnice de către

telefon , nr. de înmatriculare
J deschis la Trezoreria ,

eI, în calitate de PRESTATOR, pe de

prestări servicii
din

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni

a.contract - reprezintă prezentul contract şi ti
b.achizitor şi prestator - părţile contractante
c.preţul contractului - preţul plătibil prestato
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tul
d.servicii - activităţi a căror prestare fac obie<
e.act adiţional - document ce modifica prezei
f.oferta - documentaţia care cuprinde propun
g.propunerea tehnica - document al ofertei,
stabilite de autoritatea contractanta;
h.propunerea financiara - document al ofert
documentaţia de atribuire cu privire la preţ, t
i.caiet de sarcini - document, reprezentând i
către achizitor, care include definirea condi
privind regulile de baza care trebuie resp

prestator;
j.documentaţie de atribuire - documentaţie
contractului de achiziţie publica si de proi
sarcini;
k.durata contractului - intervalul de timp in
potrivit legii, ofertei si documentaţiei de

epuizarea convenţionala sau legala a onca
garanţie si eventualele pretenţii fondate pe ci
l.produse - echipamentele, maşinile, utilajeh
anexa/anexele la prezentul contract şi pe a
serviciilor prestate conform contractului;
m.forţa majoră - un eveniment mai presus d
vinei a^estora, care nu putea fi prevăzut

cu sediul în Călăraşi, str. Progresul, nr. 23, tel/fax
15425336, cont  IBAN deschis  la Trezoreria

ctor executiv Ing. Claudia STANCA, în calitate de

1. Parti contractante

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
0242313151, judeţul Călăraşi,  cod fiscal
Municipiului Călăraşi, reprezentată prin Di
ACHIZITOR,
si

, cu sediul în 
, cod fiscal , cop

reprezentată prin, având funcţia
altă parte.

achiziţiile publice, cu modificările si completările
probarea Normelor metodologice de aplicare a
lui de achiziţie publice/ acordului-cadru din Legea
eiat prezentul contract de servicii,

Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privim
ulterioare, a Hotărârii 395/2016 pentru
prevederilor referitoare la atribuirea contract
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a inc

Contract d

nr



e fac parte iptegrantă:

7. Documentele contractului
Contractul are cel puţin următoarele anexe, c;

a)Caietul de sarcini;
b)Propunerea tehnică;
c)Propunerea financiară;
d)Garanţia de bună execuţie;
e)Acte adiţionale, dacă sunt necesare.

6. Durata contractului
6.1Durata contractului este din data depână la data de 31.12.2021, cu posibilitatea

prelungirii prin act adiţional pe o perioadă qe ma^imum 4 luni, în conformitate cu prevederile
art. 165 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
6.2Prezentul contract începe să producă efecte după semnarea acestuia de către ambele părţi şi
constituirea garanţiei de bună execuţie, începând cu data d

inclusiv în perioada prelungirii prin act adiţional, conform legislaţiei în vigoare.ului orar pe toata perioada convenită,

cu prevederile art.  165 din H.G. nr.

este delei la care se
de lei, pentru un

5.3. ^a prezentul contract nu se admite majorar^a tari

5. Preţul contractului
5.1.Valoarea contractului pentru perioada
adaugă TVA%, respectivlei, rejzultând un total
număr deore servicii de pază prestate.
5.2.Eventualele suplimentări se fac în conformitate
395/J^016, cu modificările şi completările ulterioar^

subordonat Direcţiei de asistenţă socială Călăraşi] respectiv
4.2; Realizarea dispozitivelor de pază la obiectivele încredinţate se va face cu respectarea Legii
nr. [333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor republicată şi

a H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
4.3 Prestatorul asigură paza la obiectivele m^nţionate mai sus, în scopul împiedicării
sustragerilor de orice fel, a pătrunderii ilegale în pbiectivul păzit a persoanelor străine, păstrarea
ordinii şi liniştii în incinta obiectivelor şi siguranţă personalului angajat.

prestarea serviciilor de pază pentru obiectivul

4. Obiectul principal al contractului
4.1j. Obiectul principal al contractului îl cclnstitui

include forma de plural şi vice versa, acolo und^ acest lucru este permis de context.
3.? Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire ^a zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se

specifică in mod diferit.

Clajize obligatorii

vederi contrare cuvintele la forma singular vor

executarea obligaţiilor uneia din părţi;sitoan

3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia uiiei pr

imposibilitate de executare, face extrem qe cost
n. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

imposibilă executarea şi, respectiv. îbdeplipirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendi , inurţdaţii ^au orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, ^numerarea nefiind exhaustivă ci enunciativâ. Nu
este considerat forţă majoră un eveniment a^emenea celor de mai sus care, fără a crea o



ia Autorităţii contractante, în baza prezentului
iarea cfontractului fără T.V.A., în termen de 5 zile

eschiderea

prestatorul
e, din plata

să adresată

11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţi^ de bună execuţie a contractului prin
unui cont la Trezoreria Călăraşi, la dispozi
contract de servicii, în cuantum de 5% din val
lucratoare de la semnarea contractului.

Clauze specifice

neefectuată.
10.3 Achizitorul îşi dreptul de a renunţa oridand la contract printr-o notificare ser
prestatorului fără nici o compensaţie, dacă autoritatea contractantă se reorganizează.

âcturile în termen de 30 de zile, atunci
^rocentuală <je 0,01% pe zi de întârzier

espunzător
din preţul

entă bu 0,01% pe zi întârziere dih valoarea

10.2 în cazul în care achizitorul nu onorează

are dreptul de a percepe, ca penalităţi, o cotă

obligaţiile asumate prin prezentul contract, at anei achizitorul are dreptul de a deduc
contractului, ca penalităţi, o sumă echiva
contractului.

execută cu întârziere sau execută neco

în cadrul societăţilor specializate de pază şi potecţie, cu modificările şi completările Ulterioare.

:. 935/2007
mtru agenţii de pază care îşi desfaşoar^ activitatea

10.1 In cazul în care prestatorul nu îşi execută
10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

privind stabilirea modelului echipamentului p
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a H.G. n

^ Planul de pază, prevederile Legii nr. 333/2003pentru prestarea serviciilor au fost respectat

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1Achizitorul se obligă să efectueze plaka serViciiloj"
Trezoreria Statului, prin ordin de plată în baza facturii emise de către prestator, însoţită de
proceSul verbal de recepţie semnat fără obiecfiuni de citr^ ambele părţi, în termen de 30 de zile
de la primirea facturii.
9.2Procesul verbal va fi însoţit şi de o declaraţie a prestatorului potrivit căreia acest^ declară că

deschis la

uia potrivit

" către prestator, în con

contractulu^ pe toată perioada aces

8.5 Prestatorul are obligaţia de a obţine sau de a menţine licenţele/avizele/autorizaţtile necesare

pentru prestarea serviciilor ce fac obiectu
prevederilor legale aplicabile în domeniu.

tru prejudiciile reale cauzate ca urmare a executării
aţiilor din bonsemnul postului, aşa bum au fost
rea de înlocuire.

8.4 Prestatorul despăgubeşte beneficiarul pen

necorespunzătoare sau a neexecutării oblig
stabilite în planul de pază şi în raport cu valo

activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie, pe toată durata contractului.

}\ dotarea pentru activitatea prestată conform Legii
rilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a H.G. nr.

mentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit, precum şi de avizarea agenţilor de
de siguranţa tuturor operaţiunilor şi rpetodelor de

materialele, instalaţiile şi orice alte asemene t, fie c}e natură provizorie, fie definitiv^ cerute prin
Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din acesta.
8.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pe^tru e^ecutarea serviciilor în conformitate cu planul

prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,

a art. 4 din prezentul contract conform
^ropuneri i tehnice acceptate de către

prevăzute
şi potrivit

pază de către organele de poliţie, instruirea
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunu
935/2007 privind stabilirea modelului echip

de pază. De asemenea, este răspunzător atâ

8.2 Prestatorul se obligă să supravegheze
achizitor, în conformitate cu prevederile legale.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii
cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini



ideplineşte

deplineşte

ştia nu îşi

îndeplinit
lui şi va fi

icheiate cu

ontractele

^ontractant numai daca acesta nu şi-a
antului nu via schimba preţul contractt

14.4 - Prestatorul poate schimba oricare sub
partea sa din contract. Schimbarea subcontrac
notificată achizitorului.

faţă de prestator de modul în care îşi î:

e a încheia

eclarate în

estatorului

13.Ajustarea preţului contractului
Pentru serviciile prestate, sumele datorate
propunerea financiară.

14.Subcontractanţi
14.1- Prestatorul are obligaţia, în cazul în cart

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în a
achizitorul.

14.2-1(1) Prestatorul are obligaţia de a pre^enta
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunjoaşter^ al^ acestora, cât şi contractele î
aceştia se constituie in anexe la contract.
14.3- (1) Prestatorul este pe deplin răspunzăt^r faţ^ de achizitor de modul în care î
contractul.

(2)Subcontractantul este pe deplin răspunzăto
partea sa din contract.
(3)Prestatorul are dreptul de a pretinde daujie-int^res^ s^abcontractanţilor dacă ao
îndeplinesc partea lor din contract.

a încheierea contractului, toate

condiţii în care el a semnat cdntractul cu
din contract le subcontractează, <

ito- prestatorului sunt tarifele

întocmit de reprezentantul p

părţi
eleaş

achi

lui.
itajul va f
ctivului, numărul de ore prestate zilnic şi numărul

oadei de prestare a serviciilor, ce va....aferent per

Procesul \terbal va fi semnat de re^rezentantul

îecărei luni calendaristice un Proces

prestare a serviciilor, evenimentele
corespunzătoare/necoresp^nzătoare a

la sfârşitul
perioada de

serviciilor conform prevederilor contractual^
achizitorului.
12.3 Procesul verbal va fi însoţit de pontaju
cuprinde denumirea obiectivului, adresa obie
total de ore prestate în perioada raportată. Pot
şi va fi semnat de un reprezentant al achizitori

semnalate în această perioadă dacă este cazai, prestarea

iar în acest Sens achizitorul serviciilor
stare ^ serviciilor, dacă sunt respectate

modiş de prestare a serviciilor pentru a stabili

va desemna
prevederile

le de la data
tenţii asupra

notificarea

>un^ execuţie în termen de 14 zi
prip contract, dacă nu a emis pre

12. Recepţie şi verificări
12.1Achizitorul are dreptul de a verifica
conformitatea lor cu prevederile contractului,

o persoană care să verifice modalitatea de pn
legale în materie şi Caietul de sarcini.
12.2Prestatorul are obligaţia de a întocmi
verbal de recepţie în care se va menţiona

în termen de 5 zile de 1^utat,

e, prqcizând obligaţiile care nu au fost respectate,

al sau total, prestatorul ar^ obligaţia de

precum şi modul de calcul al prejudiciului.
11.3In situaţia executării garanţiei de bună execuţi
a reîntregi garanţia în cauză la restul rama; neex
transmisă de achizitor.
11.4Achizitorul se obligă să restituie garant '.a de
îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asamate
ei până la acea data.

prestatoruluicât şi emitentului instrumentului de garanta

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul (contract. Anterior emiterii rjnei pretenţii

asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
execută cu întârziere sau execută

asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are ^bligaţia de a notifica acest lucru

11.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii
prejudiciului creat,  dacă prestatorul nu îşi  e^ecută,



trebuie săndeplinirea prezentului contract

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

20.Comunicări
20.1 (1) Orice comunicare între părţi, referito^re la
fie transmisă în scris.

ea nici uri efect asupra obligaţiilor deja scadente

notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu

zător oricare din obligaţiile ce îi revin,
a prevederilor prezentului contract o va notifica

de dai a lă dare încetarea urmează sălşi producă

notificare
prezentuluie a acestora va duce la rezilierea

sale, după cp a fost avertizată, printr-

ia cadrului

divergenţă
vigoare, in

contract.

- în termen de 5 zile de la data primiri
şi-a executat ori îşi execută în mod necorespur
18.3Partea care invocă o cauză de încetare

celeilalte părţi cu cel puţin 10 zile înainte
efectele.
18.4Rezilierea prezentului contract nu va a\
între părţile contractante.

ale prevăzute de prezentul contract fără acordul

sau fără a mai fi necesară interven

ă se soluţioneze conform legislaţiei ir
să rezolve în mod amiabil o

prezentului

scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă neprezentar
- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile

legislativ în domeniu dacă una din părţi:
-îşi încetează activitatea fiind declarat^ în st^re de incapacitate de plăţi.
-cesionează drepturile şi obligaţiile

celeilalte părţi

18.2 Prezentul contract încetează de drept

18. încetarea contractului

18.1 Prezentul contract încetează în plin dtjept pijin ajungerea la termenul convejiit de părţi
pentru fiecare activitate contractată.

acest sens.

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa

care

efor^urile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură

eleilalte daune-interese.

eilalte părţi,
dispoziţie în

ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

17. Soluţionarea litigiilor
17.1Achizitorul şi  prestatorul vor face toat|
tratative directe, orice neînţelegere sau disput)
cu îndeplinirea contractului.
17.2Dacă achizitorul şi prestatorul nu rduşesc

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă c
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a

ia şi nă ia orice măsuri care îi stau la

au orice alte

sumate prin

la apariţia acesteia.pană:.

actame de ^îndeplinirea obligaţiilor qsumate prin
ceasta acţionează.

ă în perioada de acţiune a forţei majoife, dar fără a

achizitorului.

imediat şi în mod complet, producerea acest
vederea limitării consecinţelor.
16.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estibiează

16.4 Partea contractantă care invocă forţa majorii are obligaţia de a notifica cel

16.2Forţa majoră exonerează părţile cont
prezentul contract, pe toată perioada în care a
16.3îndeplinirea contractului va fi suspenda

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţi Io

16. Forţa majoră
16.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate coijnpetentă.

icns a

15. Cesiunea
15.1Prestatorul are obligaţia de a nu trans:
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul
15.2Cesiunea nu va exonera prestatorul de ijici o ^esponsabilitate privind garanţia

obligaţii asumate prin contract.

fera total sau parţial obligaţiile sale



TATE,

ÎNTOCMIT,
Consilier achiziţii publice,

Mircea ION

ABILSERVICIUL BUGET, FINANŢE, CON
ACHIZIŢII PUBLICE

Consilier Viorica ŞOTROPA

CONSILIER JURIDIC,
Jr. Mariana TU DOR

PRESTATOR,

., prezentul contract în 2 (două) exemplare,

n România.

ACHIZITOR,
DIRECŢIA DE ASISTENŢA SOCIALĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Claudia STANCA

21. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor c

Părţile au înţeles să încheie astăzi
câte unul pentru fiecare parte.

telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu

în momentuln momentul transmiterii cât şi
(2) Orice document scris trebuie înregistr^   atât
primirii.
20.2 Comunicările între părţi se pot face li prin
condiţia confirmării în scris a primirii comu;licării.


