
Anexa nr. I
MODEL CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr. din data

Temei legal: Legea nr.98/2066 privind achiziliile publice Si HG nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordu lui-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice

intre

Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara Timig cu sediul in Timigoara, strada Armoniei nr. 1C,

telefon/fax 02561201377, cod fiscal 10149310, cont trezorerie RO96 TREZ 62'15 0150 3X02 2840
deschis la Trezoreria Municipiului Timigoara, reprezentate de domnul Marius Arihur URSU - Director,
in calitate de ACHIZITOR,

SI

cu sediul in
inregistrata la ORC

tel ;fax
sub numdrul
reprezentatd

, e-mail fiscal
cont +ra7a\raria

- Administrator , in calitate de PRESTATOR,

1. DEF|NrTrl

Art. 1.1 in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contract - prezentul contract gi toate anexele sale,
b) achizitor gi prestator - pd(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, ln baza contractului, pentru

indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitdti a ciror prestare face obiect al contractului;
e) standarde - reglementerile tehnice sau altele asemenea prevdzute in Caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;
f; fo(a majord - reprezintd o imprejurare de origine extern6, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild gi inevitabil5, care se afld in afara controlului oricdrei pi(i, care nu se datoreazd gregelii
sau vinei acestora, 9i care face imposibili executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei caraniine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci

enunliativd. Nu este considerat fo(d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a

crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pd(i;
S) zi - zi calendaristic5; an - 365 de zile

2. OBIECTUL CONTRAOTULUI

Art. 2.1. Prestatorul se obligd sd presteze serviciile de pazd si proteclie la urmdtoarele obiective
(dispozitive de pazd) ale Achizitorului:

OCPI TIMI$OARA - Timigoara , strada Armoniei, nr. 1C - un post de pazd permanent (24 ore)
un post de pazd temporar (10 ore/zi), in zilele Iucratoare, intre orele 7-17.

BCPI DETA - Deta , strada Victoriei , nr. 34 - un post de pazd permanenl (24 ote);
BCPI SANNICOLAU MARE - SAnnicolau Mare , strada 16 Decembrie 1989, nr. 54 - un post de

9i

pazi permanent (24 ore ).



3. PRETUL CONTRACTULUI

Art. 3.1 Pretul contractului este de _ lei/ord fdrdTVA.
Art. 3.2 Valoarea contractului este ferma si nu poate fi majorata pe toata durata contractului .

4. MODALTTATT $r CONDTTil DE PLATA

Art. 4.1 Achizitorul se obligd s6 plateasa cetre prestator serviciile prestate;
Art. 4.2 Plilile sunt conditionate de aprobarea gi alocarea de fonduri de la bugetul de stat Ei se vor
efectua in limita acestora.
Art. 4.3 Factura luna16 va fi emisd Tn baza informatiilor cuprinse in Raportul lunar intocmit de cdtre
Prestator cu serviciile prestate.
Art. 4.4 Plata serviciilor se face in baza urmitoarelor:. Raportul lunar de servicii intocmit si semnat de reprezentantul Prestaiorului. Procesul verbal de acceptanld a serviciilor intocmit gi semnat de cdtre persoana responsabild
de contract din oartea Achizitorului.

5, DURATA CONTRAC]IULUI

Art. 5.1 Prezentul contract intrd in vigoare de la data de 01 .03.2018 9i igi inceteazd efectele Ia data
de 31 .12.2018.

6. OBLTGATilLE PRES'I'ATORULUI

- Prestatorul are obligalia de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si conform conditiilor din caietul
de sarcini, parte integranta din contract;
- consiliazd Achizitorul la intocmirea planului de pazd pentru fiecare localie (dispozitiv de pazd);
- verificd modul in care igi indeplinesc atributiile de serviciu angajalii proprii (agenlii de pazd) din
dispozitivul de paze; la solicitarea Achiziiorului aceste verificdri vor fi efectuate impreuna cu acesta .

- in cazul in care unul dintre angajatii sdi ( agentii de pazd) nu isi indeplinegte obligaliile de
serviciu la constatarea sa sau la solicitarea Achizitorului, acesta va fi inlocuit cu alt angajat (agent de
pazd);
- se obligd sd iqi instruiascd personalul propriu conform prevederilor Legii 319/2006;
- se obligd sd ia toate mdsurile de tehnici a securitdlii muncii specifice serviciilor ce le
presteazd qi sd asigure salariatilor echipamente de proteclie pentru indeplinirea obligatiilor asumate
prin coniract;
- la finalul fiecirei luni sd prezinte Achizitorului un Raport lunar care include serviciile prestate;
- poate face propuneri Achizitorului pentru asigurarea si protejarea bunurilor din localiile
(dispozitivele de paza) specificate la ar1,.2.1.;
- este rdspunzitor de calificarea personalului folosit pe toate durata contractului;
- la incheierea contractului, operatorul economic castigator va prezenta lista nominala cu agentii
de securitate care au incheiate contracte de munca si care isi vor desfasura activitatea in fiecare
obiectiv al autoritatii contractante si va anexa documentele de atestare a acestora (in copie, "cf. cu
oiginalul").

7. OBLTGATilLE ACHtztTORULUI

- Achizitorul se oblige sd pl5teasca contravaloarea serviciilor prestate de cdtre Prestator, in
conformitate cu Cap. 4 din contract;



8. PENALITATI, DAUNE- INTERESE

Art.8.1 in cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reugegte sd igi indeplineascd obligatiile
asumate prin prezentul contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitSli, o sume echivalentd cu 0,1% pe zilintarziere din contravaloarea contractului , fbrd a se
putea depdqi contravaloarea acestuia.
Art. 8.2 In cazul in care Achizitorul nu efectueazd plata conform prevederilor CAP 4, acesta va plSti
Prestatorului penalitdli in cuantum de 0,1% pe zilintdrziere din plata neefectuatd.

Art. 8.3 In cazul in care Prestatorul nu igi indeplinegte obligaliile contractuale, le indeplineste

cu intarziere sau necorespu nzetor, la terminarea duratei contractului, Prestatorul va primi document
constatator defavorabil in conformitate cu prevederile art.166 alin.(1) lit.b) din HG nr.395/2016 pentru

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de
achizilie pu blicS/acord ului-cad ru din Legea nr.98/2016 privind achizillile publice.

9. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 9.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdrli, in mod
culpabil, dd dreptul pdrlii lezate de a cere rezilierea contraciului de servicii si de a pretinde plata de
daune interese.
Art. 9.2 Achizitorul igi rezerva dreptul de a denunla unilateral contractul de servicii in cel mult 10 zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar
fi contrara interesului public.
Art. 9.3 Achizitorul are dreptul de a anula oricAnd contractul prinir-o notificare scrisa adresata
Prestatorului, fara nicio compensalie daca acesta da faliment sau este insolvabil cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru
Prestator.
Art. 9.4 In cazul prevSzut la art. 9.2 si art. 9.3 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indepliniia pana la data denuntdrii unilaterale a

contractului.

10, VERIFICARI

Art. 10.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.
Art. 10.2 Orice beneficiar al serviciilor aferente acestui contract cat si persoana
responsabila de derularea prezentului contract din partea Achizitorului poate face
sesizdri in legdturi cu neindeplinirea obligaliilor asumate de cdtre Prestator. Sesizdrile
vor fi inaintate, in scris reprezentantului legal al Achizitorului .

11. iNcEPERE, FINALIZARE, irurARzITNI, SISTARE

Art. 11.1 Prestatorul se obligd sd inceapd prestarea serviciilor imediat de la inirarea in vigoare a
contractului.
Art. 11.2 Orice intArziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitd{i
Prestatorului, potrivit prevederilor art.8.1.

12, AMENDAMENTE

Art. 12.1 Pe4ile contractante au dreptul pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd



interesele comerciale legitime ale acesiora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului.
Art. 12.2 Achizitorul igi rezervd dreptul de a suspenda unilateral contractul de servicii, in cazul
apari{iei unor circumstante care lezeaze interesele comerciale legitime ale acestuia gi care nu au
putut fi prevdzute la data incheierii contractului, printre care se numdrd lipsa alocdrii gi aprobdrii de
fonduri de la bugetul de stat pentru perioada existenlei acestor situa{ii.
Art. 12.3 Achizitorul igi rezervd dreptul de a suspenda executarea prezentului contract in cazul in
care nu existi alocare gi aprobare de fonduri de la Bugetul de Stat pe o anumita perioadd. lmediat
dupi realocare 9i aprobare de fonduri de la Bugetul de Stat, contractul va fi reluat in baza unei
notificiri pe care Achizitorul o va transmite Prestatorului.
Art. 12.4 Prestatorul va depune eforturi rezonabile pentru reluarea in cel mai scurt timp a executirii
obligaliilor sale asumate in baza contractului.
Art. 12.5 Termenele de executie convenite de pd(i in prezentul contract vor fi modificate / decalate
corespunzetor cu o perioada egala cu cea a suspendirii determinate de clauzele previzute la art.
12.2 de mai sus, pAnd la reluarea de catre Prestator a executirii obligatiilor asumate in prezentul
contract.
Art. 12.6 Societatile specializate in paza si protectie trebuie sa prezinte, in copie coforma cu
originalul, llcenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politie Romane. Dovada de va
face prin prezentarea, in copie conforma cu originalul, a licentei de functionare eliberata de IGPR.
Daca pe parcursul derularii contractului licenta expira, prestatorul este obligat sa se asigure ca va lua,
din timp, toate masurile legale in vederea prelungiriiheinnoirii licentei, sub sanctiunea denuntarii
unilaterale a contractului din partea autoritatii contractante daca acesta nu prezinta Iicenta
reinnoita/prelungita.

lS.CESIUNEA

Art. 13.1 Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
orezentul contract.
Art. 13.2 Prestatorul poate cesiona doar creanlele ndscute din prezentul contract, obligaliile ramanand
in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial. Cesiunea se poate
efectua doar in conditiile prevdzute de dispozitiile Codului civil.

14. FORTA MAJORA

Art. 14.1 (1) Fo(a majord este constatatd de o autoritate competenta.
(2) Forta majord exonereazd pdrlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.
Art. 14.2 indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo(ei majore, dar fdri a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrlilor pAni Ia aparilia acesteia.
Art. 14.3 Partea contractantdd care invocd forla majord are obligalia de a noiifica celeilalte pdrli, fn
termen 3 zile de la aparilia respectivului caz de fo(d majord, producerea acesteia qi sd ia orice
misuri care ii stau la dispozilie in vederea Iimitdrii consecinlelor; aceeagi obligatie de notificare
subzistd si in cazul incetdrii cazului de for[d majori .

Art. 14.4 Dacd fo(a majord actioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioadd mai mare de 15
zile fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fdrd ca vreuna dintre pdrli sd poatd pretinde celeilalte daune interese.

1 5. SOLUTTONAREA LIT|GilLOR

Art. '15.1 Achizitorul gsi Prestatorul vor depune toate eforturile peniru a rezolva pe cale amiabilS, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legdturd cu
indeplinirea contractului.



Art. 15.2 Dacd dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul Ei Prestatorul nu reuQesc se
rezolve in mod amiabil o divergenld contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze
de cdtre instanla judecdtoreasca in a cirei competenld se aflS sediul Achizitorului.

16. LIMBACAREGUVERNEAZACONTRACTUL
Art. 16.1 Limba care guverneaza contractul este romana.

17, COMUNICARI

Art. 17.1 (1) Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisi tn scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cAt gi in momentul primirii.

(3) Persoana desemnatd cu urmdrirea indeplinirii obligaliilor contractuale din partea Prestatorului
este:

(4) Persoana desemnatd cu urmdrirea indeplinirii obligaliilor contractuale din partea Achizitorului va fi
adusa la cunostinta prestatorului dupa emiterea Deciziei de catre autoritatea contractanta.

Art. 17.2 Comunicirile intre pdr{i se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmirii in
scris a primirii comunicdrii. Notificdrile /comunicdrile verbale nu vor fi luate in considerare de nici una
din p5(i, dacd nu sunt confirmate prin una din modalitdlile prevdzute in acest artico,.
Art. 17.3 In cazul in care sediul social, adresa de corespondentd, numerele de fax si/sau e-mail
declarate ale unei pdrli se modificS, aceastd schimbare va fi adusi la cunostinta celeilalte pdrli, in
scris, in maxim 5 zile lucrdtoare.

1 8-LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

Art. 18.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Prezentul contract a fost incheiat astdzi in 2(doud) exemplare avAnd aceeagi valoare juridicd, cAte
1(unul) pentru fiecare parte contractante. Caietul de sarcini este parte integranta din contract.

ACHIZITOR,
OCPITIMIS

Marius Arthur URSU ,

DIRECTOR

PRESTATOR,

ADMINISTRATOR

Donca Meri TATARICI
Contabil gef

Marius LUGOJAN,
Consilier juridic

Viza CFP


