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Contract de prestari servicii
nr. din

Nr.

in temeiul Legii nr. 98 din l9 mai 2016 privind achiziliile publice. s-a incheiat prezentul
contract de prestare de servicii, intre:
l. Plrfile contractante

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ZALAU, CUI 14992855, cu sediul in ZALAIJ, Piata
Iuliu Maniu nr. 4-6,judetul Salaj, cont trezorerie RO03TR8224A685050200109X reprezentata prin
Babos Dorina- Director executiv si Crisan Florina Camelia - Sef serviciu Economico Financiar . in
calitate de achizitor pe de o parte

9i

, cu sediul social in localitatea
inregistrata la oficiul registrul Comertului sub nr.

. Str.
. CUI RO

, flr. , judetul,

. avand contul
nr.
reprezentant legal
parte.

h. zi - zi calendaristicd;
i. an - 365 de zile.

deschis la

)

, tel.
in calitate de prestator. pe de alta

2. Defini(ii
2.1 - ln prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpreta{i astfel:
a. contract de servicii - reprezintd contractul de achiziJie public[ care are ca obiect prestarea de

servicii, altele decAt cele care fac obiectul unui contract de achizilie public[ de lucrdri;
b.achizitor - partea contractantd, aqa cum este numita in prezentul contract, care achizilioneazd.
serviciile;
c. prestator - partea contractantS, aga cum este numit[ in prezentul contract. care presteazd
serviciile;
d. pre(ul contractului - prelul plAtibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului. pentru
indeplinirea integralf, gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
e. servicii - activitati a c[ror prestare fac obiect al contractului;
f. for(a majorl - un eveniment mai presus de controlul pa(ilor, care nu se datoreaza gregelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibila
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolufii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restric(ii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativ[. Nu este considerat forfd major[
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd, a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obliga{iilor uneia din p[r{i;
g. destina{ia finali - locul unde prestatorul are obligalia de a presta serviciile;



Clauze contractuale

3. Obiectul contractului
3. I -Prestarea urm[toarele sevicii:
- asigurareapazei patrimoniului Centrului Social de Urgen!5, localizat pe Aleea Toamnei nr.9 din
municipiul Zaldu, judeful Salaj si a Centrului de zi pentru integrare sociala a persoanelor fara
adapost, localizat pe Aleea Kiss Karoly, nr.3, conform Anexelor 1 si 2.
- verificarea accesului in Ei din incinta obiectivului pltzit. precum Ei a beneficiarilor din CSU, in
conformitate cu Planul de pazd, qi consemnul posturilor intocmit de comun acord cu beneficiarul Ei
avizat de organele de polilie.
- monitorizarea qi intervenlia echipelor de intervenlie la obiectivul beneficiarului in caz de
evenimente deosebite.
- prevenirea gi combaterea infracliunilor qi a altor fapte ilicite in condiliile Legii 33312003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor qi proteclia persoanelor qi HG 30112012 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii 33312003.
4. Pre(ul contractului
4.1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului privind serviciile de pazd. platibil prestatorului de
cdtre achizitor, conform ofertei financiare, este de lordla care se adaugd TVA.
4.2Ya\oarea maxima a contractului este de lei, la care se adauga TVA.
4.3 Pretul platit de achizitor pentru serviciile depaza si protectie se va renegocia in mod automat si
direct proportional ori de cate ori intervin modificari in privinta salariului minim pe economie.
Formula de ajustare a pretului este urmatoarea: PN : PV x CS, unde: PN : Pretul nou (actualizat)
PV : Pretul vechi (care nu mai poate fi mentinu| CS : Coeficient de crestere salariala, ce se

determina cu formula: CS : SN / SV, unde: SN : salariul minim pe economie la momentul
actualizarii pretului; SV : salariul minim pe economie la data depunerii ofertelor
5. Durata contractului
5.1 - Prezentul contract intra in vigoare la data de

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
- referat
- caiet sarcini
- oferta financiara
- oferta tehnica
7. Obliga(iile prestatorului
7.1- Prestatorul se obliga sd presteze serviciile la standardele gi/sau performantele prezentate in
oferta.
7 .2. Prestatorul se oblig[ sd presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare.
7.3. Prestatorul se oblig[ s[ indeplineascd urmdtoarele condilii:
a) Sd intocmeascf, impreund cu imputernicitul achizitorului, planul de pazd al obiectivului.
Prestatorul trebuie si stabileascd dispozitivul de paz6, necesarul de agenli de pazd pentru efectuarea
serviciului, mijloacele qi amenajarile tehnice depazd, cdt Ei alte mdsuri care sd asigure o securitate

corespunzdtoare obiectivului pdzit fixdnd termene concrete de realizare, care va ft avizat de organul
de polilie.
b) Se organizeze gi s[ asigure paza bunurilor incredin]ate, accesul in unitatea pdzitd in conformitate
cu Planul de pazd, Ei consemnul posturilor.
c) Asigura in mod corespunzdtor serviciile de pazd qi in funcfie de concluziile desprinse din
executarea serviciului Ei a controalelor efectuate, face propuneri beneficiarului pentru inldturarea
neajunsurilor constatate qi perfeclionarea sistemului de pazd pentru sporirea procentului de siguranla
al acestora.

si este valabil pana la data de



7 .4 - (l) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se obliga sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instala{iile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitiva
cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
7.5 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu(ia serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodatd, este rispunzdtor afitt de siguranJa tuturor operafiunilor qi meiodelor de
prestare utilizate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe toati durata contractului.
7 .6 - In cazul descoperirii unor fapte de naturd penal5, obliga{ia sesizdrii organelor de polilie revine
agenlilor de securitate, care vor sesiza gi Dispeceratul , sau persoanele desemnate de
beneficiar.
8. Obliga{iile achizitorului
8.1 - Achizitorul are obligalia de a comunica prestatorului destina{ia final[ a serviciilor.
8.2 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea informaliilor comunicate prestatorului.
8.3. - Achizitorul se obligd:
a) Sn amenajeze sau sd repare imprejmuirile, sf, asigure iluminarea perimetrald sau in locurile
vulnerabile ale obiectivului, si pund la dispozilia prestatorului o localie (camerd) in care acesta sd iqi
desft;oare serviciul gi si asigure mijloacele tehnice de pazd..
b) Sa asigure cu sistem de inchidere corespunzdtor birourile, depozitele, atelierele. magaziile Ei orice
alte incdperi in care se depoziteazd,qipdstreazd,orice valori materiale qi bdneqti, dupd,caz.
c) SA participe la intocmirea Planului de pazd,, precum qi la modificarea acestuia c6nd situalia o
impune. Intenfia de modificare a Planului de pazd se va solicita cu cel pu{in I 5 zlle inainte de
aplicare, timp necesar pentru intocmirea formalitdlilor, oblinerea aprob[rilor qi rezolvarea
problemelor legate de efective. Controlul posturilor de pazd, se va face, obligatoriu, de cdtre
imputemicitul achizitorului qi de responsabilul din cadrul firmei de pazd, cu atribulii specifice in
domeniu.
8.4. - Achizitorul se obligd sa punE la dispozilia prestatorului orice facilitali Ei/sau informalii pe care
acesta le-a cerut in oferta Ei pe care le consider[ necesare indeplinirii contractului.
9. Sanc(iuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
9.1 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pa(i, in mod
culpabil gi repetat, dd dreptul pa(ii lezate de a considera contractul de drept rezrliat qi de a pretinde
plata de daune-interese.
9.2 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd
adresatd prestatorului, ftrf, nici o compensa{ie, dacd acesta din urma da faliment. cu condilia ca
aceastd anulare sa nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru prestator.
in acest caz, prestatoiul are dreptul de a pretinde numai plata coresprniutiu.. pentru partea din
contract indeplinita pAnd la data denunfarii unilaterale a contractului.
10. Recepfie gi verificiri
l0.l - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din planul de paza.
10.2 - Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentanlilor s5i
imputernicili pentru acest scop.
11. Incepere, finalizare, intirzieri, sistare
I L I - (l ) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor la data stabilita prin contract.
11.2 - (1) Serviciile prestate inbaza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de p6(i,
termen care se calculeazd, de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) in cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazi prestatorului, sau



ii) alte circumstan{e neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decflt prin incalcarea
contractului de cdtre prestator,

indreptdfesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze
a acestora, atunci pa(ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act
adilional.
1 1.3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a
serviciilor, acesta are obligalia de a notifica, in timp util, achizitorului, modificarea datei/pirioadelor
de prestare asumate prin prezentul contract. Modificarea se face cu acordul pa4iloi, prin act
adilional.
12. Modalitn{i de platl
12'1 - Achizitorul are obligafia de a efectua plata cdtre prestator in termen maxim de 30 zile convenit
de la emiterea facturii de cdtre acesta. Factura va fi insotita de foaia colectiva de prezenta lunara.
l2'2 - Dacd' achizitorul nu onoreazd, facturile in termen de l5 zile de la expirarea perioadei convenite
atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat duptrce achizitorul igi onoreazd
obligaliile, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timpposibil.
13. Amendamente
13.1 - Pd4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adifional, numai in cazul in care pentru motive justificate se impune
modificarea termenului de prestare a serviciilor sau conform art.22l, alin.l, lit. c) din L 98/ 2016:

c) atunci cdnd sunt indeplinite in mod cumulativ urmdtoarele condiyii;
(i) modificarea a devenit necesard in urma unor circumstanle pe care o autoritate contractantd

care aclioneazd cu diligentrd nu ar.fi putut sd le prevadd,.
(ii) modificareo nu afecteazd caracterul general al contractului;
(iii) creSterea prelului nu depdseSte 50% din valoarea contractului de achizilie publicd/acordului-

cadru initial.
14. For{a majorl
14.1 - Fo(a majord este constatatd de o autoritate competentd.
14.2 - Fo(a majord exonereazd parllle contractante de indeplinirea obligaJiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat6 perioada in care aceasta ac\ioneazd.
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo(ei majore, dar ftrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parfilor pdna la apariliaacesteia.
14.4 - Partea contractantd care invocd fo(a majora are obligafia de a notifica celeilalte pa(i, imediat
gi in mod complet, producerea acesteia gi sa ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitarii consecin(elor.
14.5 - Daca fo(a majord ac[ioneazd sau se estimeazd ca va ac]iona o perioadd mai mare de 6 luni.
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pa(i incetarea de plin drept a prezentului contract.
ftrd ca vreuna din pa(i sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.
15. Solu(ionarea litigiilor
15.1 - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabill, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirea contractului.
15.2 - Dacd, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul gi prestatorul nu
reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergen(d contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solulioneze de cdtre instan{ele judecatoregti competente.
16. Clauze finale
l6.l - Limba care guverneazdcontractul este limba romdnd.
16.2 - (l) Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinireaprezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii c6t gi in momentul primirii.



16.4 - contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
16.5 - Pdrlile consimt faptul cd prezentul contract, precum qi clauzele acestuia se completeazd.cu
legislafia in vigoare.
16.6 - Prezentul contract reprezintd voinla parlilor qi inldtura orice altd intelegere verbal[ dintre
acestea, anterioard sau ulterioard incheierii lui.

Pa(ile au inteles sd incheie azi
pentru fiecare parte.

prezentul contract in doua exemplare, cdte unul

Achizitor
D.A.S.Zalau

Director executiv,
Babog Dorina

$ef serviciu economico financiar
Criqan Florina Camelia

Prestator


