Contract de prestări servicii
nr. 7910 din data de 01.04.2019

1. Preambul
în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a
încheiat prin cumpărare directă, prezentul contract de servicii, între
INSTiTUTIÂ PREFECTULUI - JUDEŢUL BACAU, cu sediul în Bacău, Calea Mărăsesti nr. 2-4, telefon:

SC SMART CLEAN SRL cu sediul în Bacau, str. Gheorghe Donici nr.1 Bis, judeţul Bacău, telefon

de Director General, în calitate de prestator.

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c)
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
6)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
T)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, 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 enunţiativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) z i- zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să execute servicii de curăţenie a birourilor şi spaţii interioare (cod CPV
90919200-4) pentru sediul Serviciilor Publice Comunitare Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple şi
Regim Permise de Conducere şi înmatricularea Vehiculelor Bacău, situat pe Str. Henry Coandă, nr. 2,
Bacău, Judeţ Bacău, în conformitate cu oferta nr 6641 din data de 25.03.2019 prezentata si anexata la
prezentul contract, în perioada 01.04.2019 - 31.12.2019 şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de
servicii privind curăţenia birourilor şi spaţii interioare.
5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 5.800 lei/luna, fara TVA, valoarea
totala a contractului pentru lunile aprilie - decembrie 2019, este de 5.800. x 9 luni = 52.200 lei, la care se
adauga TVA 19 % in valoare de 9.918 lei, rezultând o valoare totala de 62.118 lei.
6. Durata contractului
6.1 - Termenul contractului este de 9 luni, începând cu data semnării acestuia (aprilie - decembrie
2019).
6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data încetării obligaţiilor dintre părţi.
6.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a suplimenta cantităţile de servicii, funcţie de alocaţia bugetară cu
această destinaţie, cu respectarea ofertei prezentate.
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe la data semnării acestuia.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- oferta financiara
- propunerea tehnică
- referatul de necesitate
- nota justificativă de iniţiere a achiziţiei off-line
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în
formularul de oferta, anexă la contract.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerinţele prezentat în formularul de
oferta.
9.3
- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în
justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legătură cu serviciile achiziţionate.
9.4 - Prestatorul are obligaţia de a instrui personalul folosit în scopul îndeplinirii contractului pentru ca
acesta să asigure păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi securitatea documentelor, datelor şi bunurilor
cu care intră în contact în timpul efectuării serviciilor de fac obiectul contractului.
9.5 - Prestatorul are obligaţia de a instrui personalul folosit în scopul îndeplinirii contractului, în sensul că
acesta să asigure păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi securitatea documentelor, datelor şi bunurilor
cu care intră în contact în timpul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
9.6 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât
de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului
folosit pe toată durata contractului.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în termenul convenit.
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în în conformitate cu prevederile art. 6 din
Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor
sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.
Factura se va emite pentru servicii prestate şi certificate de achizitor până la acea dată.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - în cazul în care prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract,
atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din factură penalităţile stabilite conform prevederilor art. 20

din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a
unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi
contractante.
11.2 - în cazul în care beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termenul prevăzut de
lege, atunci prestatorul are dreptul de a solicita penalităţi stabilite conform prevederilor art. 20 din Legea
nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume
de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de
daune-interese.
11.4 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunţării unilaterale a contractului.
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalism şi
promptitudine.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
13. Alte responsabilităţi ale beneficiarului
13.1 (1)- Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile aflate în posesia sa
sau disponibile la terţi şi facilităţile necesare acestuia pentru îndeplinirea contractului.
(2) - Să comunice cu prestatorul numai prin persoane autorizate prin semnătură de acesta.
(3) - Să asigure obţinerea în timp util a aprobărilor şi avizelor ce cad în sarcina sa, conform legislaţiei în
vigoare.
(4) - Să intervină prompt, la sesizarea prestatorului, pentru rezolvarea problemelor de competenţa sa
legate de situaţiile neprevăzute care pot apare în derularea contractului.
14. Recepţie şi verificări
14.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnică, notificând în acest sens prestatorului identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
14.2 - Nicio factura nu va fi ordonantata la plata, fara a avea anexata o descriere clara si detaliata a
serviciilor executate in luna respectiva si de un proces verbal de recepţie lunara, pentru fiecare prestatie
executata.
15. începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termen de o zi de la efectuarea
solicitării de către beneficiar.
(2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili
de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului vor fi terminate conform prevederilor art.6.1.
(2)
în cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de
către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un
act adiţional.

15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15.4 - în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
16. Modificarea preţului contractului
16.1 Preţul contractului ramane ferm pe toata durata contractului.
17. Amendamente
17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
18. Subcontractanţi
18.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
achizitorului.
19. Cesiunea
19.1. - Prestatorul poate transmite, total sau parţial, prin acte juridice, creanţele născute din prezentul
contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al beneficiarului.
19.2. - Prestatorul nu poate transmite, total sau parţial, obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului
contract.
19.3. - încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu de
gradul II, reglementat de art. 1553 alin.(2) teza finală din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,
contractul desfiinţându-se de plin drept, fără punere în întârziere, fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă
formalitate prealabilă.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă în raport cu natura evenimentului.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica în termen de 5 zile de la
apariţie celeilalte părţi, în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără
ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litig iilo r

21.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie
prin mediere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, fie de către instanţele judecătoreşti din
România.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

c

Părţile au înţeles să încheie astăzi, 01.04.2019, prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care
unul la prestator şi unul Ia achizitor.
ACHIZITOR,

PRESTATOR,

SC SW1ART CLEAN SRL

Avizat juridic,
Serviciul Juridic,

Serviciul FCA
Sef Serviciu

