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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
daia
nr.

sediul în Comuna”
S.A. Filiala Societatea Uzina Mecanică Mija S.A. cu
telefon/fax :0373550051 /0373550052,
LL.CARAGIALE, DN -72, Km 33+145, judetul DAMBOVITA ,
cont
RO2978636,
fiscal
cod
]15/330/2001
înmatriculare
de
numărul
având
Sorin
Director General- Dr. Ing.
RO32RNCB0131007903770001, B.C.R. MORENI , reprezentată prin
NICOLAU în calitate de Achizitor, pe de o parte
Serioja CHIVU şi Director Economic-Ec. Constanţa

C.N.ROMARM

si
S.C.
virament
General

,

„

PI

„nr.

„Sir.

S.R.L, cu sediul în municipiul
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.

.,

județul

cont
cod fiscal
Director
reprezentată legal prin
deschis ia
de
denumită în cele ce urmează Prestator, pe altă parte.

2, Definitii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni
a. contract — reprezintă prezentul contract

şi

vor fi interpretaţi astfel
toate Anexele sale.

„

„

„

:

numite în prezentul contract,
b. beneficiar
prestator părţile contractante, așa cum sunt acestea
de către achizitor, în baza contractului, pentru
c.prețul contractului - preţul plătibil furnizorului
asumate prin contract;
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
de furnizarea produselor, cum ar
d.servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate
în perioada de garanţie, şi
tehnică
fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în fancțiune, asistență
orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
e.forța majoră - un eveniment mai presus de
care face imposibilă executarea
momentul încheierii contractului
acestora, care nu putea fi prevăzut
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
şi, respectiv, îndeplinirea contractului. sunt
restricţii apărute ca urmare a unei carantine;
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale,
eveniment
ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă
costisitoare
de
de executare, face extrem
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate
executarea obligaţiilor uneia din părți;
fizi - zi calendaristică; an — 365 de zile.

şi

-

şi

la

3. Interpretare
cuvintele la forma singular vor înciude
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare
de context.
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
calendaristice dacă nu se specifică în
32 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire zile reprezintă zile
mod diferit.
la

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal
4.1 — Prestatorul se

al contractului
să

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, DE
presteze SERVICIILE DE APĂRARE
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA
VERIFICARE, ÎNTREŢINERE ȘI REPARARE A MIJLOACELOR
URGENŢĂ. la obiectivul Societatea Uzina
INCENDIILOR ŞI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAŢII DE
conformitate cu obligaţiile asumate prin
Mecanică Mija S.An perioada/perioadele convenite şi în
prezentul contract.
contract pentru serviciile prestate.
4.2 — Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul

obligă
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5. Preţul contractului
5.1. Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de
lei/an/lună,
care se adaugă..............lei/an/lună TVA conform ofertei financiare.
6. Durata contractului
2020.
/
la data de
6.1. Durata prezentului contract este de 12 luni, începând
data
de
la
să
Prezentul
contract încetează
producă efecte
6.2.-

RR

la

de

-—

Executarea contractului
7.1- Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.
8. Documentele contractului

7,

8.1 - Documentele contractului sunt:
-

anexa nr.1 -Garanţia de bună execuţie a contractului;
nr.2 — Oferta tehnică oferta financiară furnizorului;

a

şi

- anexa

anexa nr. 3 — Documentaţia de atribuire.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în propunerea
tehnică, anexată la contract.
9.2 — Prestatorul se obligă să presteze seviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în

-

propunerea tehnică.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
termenul convenit.
10.1 — Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit art.15, serviciile prestate
de zile de la emiterea
de
30
în
termen
10.2 —Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator

în

facturii de către acesta.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităși, o suma echivalentă cu o cota
procentuaia de 0,01% /zi din preţul contractului.
11.2. - În cazul
care achizitorul nu onerează facturile în termen de 30, de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta va plăti o penalitate în procent de 0,01%/zi din plata neefectuată sau cea efectuată
cu întârziere.
11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil
şi repetat, da dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de
daune-interese.
11.4- Achizitoul îşi rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată
prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca aceasta anulare să
În acest caz,
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndepiinită
data denunțării unilaterale a contractului.
până
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 — Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din
data intrării în
lei fără TVA, respectiv suma de...
valoarea anuală a contractului
nene lei, până
efectivitate a contractului.
12.2 — Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare, numai după ce prestatorul a facut
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
iar
12.3 — Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie va fi până la data de
limita
de
prejuduciului
creat,
bună execuţie,
achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei
dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin
prezentul contract, executarea este necorespunzătoare chiar şi prin diminuarea numărului de personal fața
de propunerea tehnică. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are
notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
obligaţia de
12.4 Achizitorul se obligă sa restituie garanţia de bună execuţie în termen de 15 zile de la data expirării
alin. 12.3.
perioadei de valabilitate prevăzute

în

|

la

în

la

anna

în

a

la

„

Alte responsabilități ale prestatorului
13.1-(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu documentaţia tehnică şi propunerea sa

13.

tehnică.
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serviciilor, sa asigure resursele umane, materiale,
prestarea
supravegheze
să
obligă
Prestatorul
se
(2)
fie definitivă, cerute prin
alte asemenea, fie de natura provizorie,
instalaţiile, echipamentele şi orice
conformitate cu oferta depusă.
documentaţia de atribuire, şi
atât de
execuţia serviciilor. Totodată, este răspunzător
pentru
responsabil
deplin
13.2- Prestatorul este pe
calificarea personalului folosit
metodelor de prestare utilizate, cât și de
şi
operaţiunilor
tuturor
siguranţa
contractului.
pe toată durata
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
orice facilităţi şi/ sau informaţii pe care
obligă să pună ia dispoziţia prestatorului
14.1 - Achizitorul
contractului.
tehnică şi per care le consideră necesare îndeplinirii

în

se

acesta

le-a cerut în propunerea

15. Recepție şi verificări
stabili conformitatea
modul de prestare a serviciilor pentru a
verifica
de
a
dreptul
Acbizătorul
are
—
15.1
din caietul de sarcini.
lor cu prevederile din propunereea tehnică şi
contract de către
conformitate cu prevederile din prezentul
în
efectuate
fi
Verificările
vor
—
152
de a notifica, în scris,
achizitorului. Achizitorul are obligaţia
al
de
specialitate
compartimentul
de 5 zile de la data
săi împuterniciţi pentru acest scop, în termen
reprezentanţilor
identitatea
prestatorului
intrării în vigoare a contractului.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
obligaţia de a începe
16.1 —(1) Prestatorul

are

2020.

prestarea serviciilor la data de

a fi
dacă este cazul, oricare faza a acestora prevăzută
contractului
sau,
baza
în
16.2. Serviciile prestate
termenul convenit de părţi,
de prestare trebuie finalizate în
graficul
în
stabilită
într-o
perioadă
terminată
de
data începerii prestării serviciilor.
de prestare, acesta are
termen care se calculează
contractului prestatorul nu respectă graficul
16.3- Dacă pe parcursul îndeplinirii
notifica acest tucru, în timp, util achizitorului.
orice
obligaţia de
prelungire a termenului de execuţie,
acord
o
cu
de
este
achizitorul
16.4- În afara cazului în care
achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul
în
17. Ajustarea pretului contractului
prestatorului suni tarifele declarate

la

a

datorate de achizitor
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile
contract.
la
contractului.
contractului este ferm pe toată durata

propunerea financiară,
17.2- Preţul

anexă

,

18. Amendamente
conveni modificarea
durata îndeplinirii contractului, de a
interesele
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe
cazul apariției unor circumstanțe care lezează
numai
adiţional,
act
contractului,
prin
clauzelor
data încheierii contractului, mai puţin
fi prevăzute
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut

în

la

preţul contractului.
19. Cesiunea
princontract, fără
țransfera total sau parțial obligaţiile sale asumate
19.1 — Prestatorul are obligaţia de a nu
achizitorului.
orice alte
să obțină, în prealabil, acordul scris al
de nicio responsabilitate privind garanţia sau
192 — Cesiunea nu va exonera prestatorul
obligaţii asumate prin contract.
20. Forţa majora
autoritate competentă.
20.1 - Forţa majoră este constatată de o
asumate prin prezentul
contractante de îndeplinirea obligaţiilor
20.2 - Forţa majoră exonerează parţile
care aceasta actionează.
dar fără a
contract, pe toată perioada
în perioada de acţiune a forței majore,
fi
suspendată
contractului
va
Îndeplinirea
20.3 apariția acesteia.
până
în
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor
celeilalte părți, imediat
are obligaţia de a notifica
limitării
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră
vederea
orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
mod complet, producerea acesteia şi să ia
consecinţelor.
de 6 luni, fiecare
estimează că va acţiona o perioada mai mare
se
acţionează
majoră
forţa
Daca
20.5 contract, fără ca
celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
parte va avea dreptul să noţifice
daune-interese.
părți să poată pretinde celeilalte
vreuna
tratative
24. Solutionarea litigiilor
eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
21.4 — Achizitorul si Prestatorul vor face toate
îndeplinirea
ivi între ei în cadrul sau în legatură cu
directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate
contractului.
,

în

.

la

sau

din
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şi

zile

21.2 - Dacă, după 15 de
de la începerea acestor tratative, prestatorul si beneficiarul nu
reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti competente din România.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului
contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
23.2 - Comunicarile între părţi se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va
interpretat conform legilor din Romania.
Părţile au inţeles să încheie azi
prezeniul contract
unul pentru fiecare parte.

fi

ACHIZITOR,
DIRECTOR GENERAL,

în 2 (două)

exemplare originale câte

PRESTATOR
DIRECTOR GENERAL,

Dr.Ing. Sorin Serioja CHIVU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Constanţa NICOLAU

CONSILIER JURIDIC

Jr. Gheorghe VOICAN

Pagina 4 din 4

