CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICil
1.1. $COALA GIMNAZIALA,,MIRON COSTIN" cu sediul in Galati, Str. Alba Iulia nr.1-2,
tellfax:0236311932, CUI21103360, CONT RO40TREZ24A650402200l0gX deschis la Trezoreria
Municipiului Galafi, reprezentatb prin Moineagu Viorica - director, in calitate de BENEFICIAR

(ACHIZITOR),

si

1.'

::,, , "#?"1*"'i"::T'"j ; iil;'T'1"0",:Ji:l;il ffiil:Ti,?,-ffi#]
adresadecoresponden![.:. .....,tel.lfax:.. ......,reprezentatd,prin...........
:::::::: ::

Director General, in calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2'1. Efectuarea de c[tre PRESTATOR a serviciilor calificate de pazdgi proteclie, in conformitate cu
prevederile Legii nr.33312003,privind paza obiectivelor bunurilor gi persoanelor, a Legii 30712006 qi
a HotdrArii Gvernului nt. 101012004, precum gi cu planul de pazd, al BENEFICIARULUI care este
anexd la prezentul contract.

2.2.Planul de pazd este intocmit de cdtre BENEFICIAR gi aprobat de organele de polilie abilitate.
2.3. Locul de desfbgurare a serviciilor de pazE estein localitatea Galaji, Str. Alba Iulia

$colii Gimnaziale,,Miron Costin".

n. 1-2.lasediul

2.4. PRESTATORUL dispune pentru derularea acestui contract de mijoacele gi echipamentele
necesare qi de personal califrcat, disponibil 24 orelzi.

3. PRETUL
3.1. Pielul serviciilor/agent/ord este de

3.2.Yaloarca totald a contractului este de
lei. Valoare totald cu TVA este de

lei fard TVA.

lei far[ TVA la care se aduga TVA in valoare de
lei.

3.3. Plata se face pentru serviciile prestate efectiv de PRESTATOR, in caz contrar incheierea
prezentului contract negenerdnd nici o obligalie financiard pentru ACHIZITOR.

3.4 Calculul exact al valorii prestafiilor lunare se va efectua in baza
aferente lunii respective.

foii

colective

cle

prezenld,

4. DURATA

CONTRACTULUI

PRESTATORUL se obligd sd presteze servicii depazd,,menfionate mai sus, incepand cu data de
01.01.2021' pAnd la data de 31.12.2021, pe durata desfrgurdrii cursurilor in sistem fald in
faJ6 sau in
sistem hibrid.
4.1.

5.

DOCUMENTELE CONTRACTULUI

5'1. Ca anexe ce devin parte integrantdacontractului se constituie urmdtoarele documente:
- caietul de sarcini;
- propunerea tehnicd;
- propungrea financiard;

6.

RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

6'1' PRESTATORUL are obligaJia de apresta serviciile prevdzutetn contract
cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenitd angajamentului asumat in conformitate cu propunerea
sa tehnicd.
6'2' PRESTATORUL este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in
confbrmitate cu ofefta
depusd 9i cu graficul convenit. Totodatd este rdspunzdtor atdt de siguranta
tuturor operaJiunilor gi
metodelor utilizate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe toat6 durata
contractului.
6'3' PRESTATORUL se obligd sd asigure personal de specialitate (agenli d,epazd)
avizatde organele
de poliJie, instruit gi dotat corespunzdtor pentru activitateaprestatd;

Agenlii de pazd' 9i protecJie trebuie

sd indeplineascd urmdtoarele

indatoriri:

-

sd poarte costumul convenit, ecuson cu insemnele firmei, tomfr, lanternd,
spray
iritant-lacrimogen, mijloc de comunicare-telefon, mijloace de imobilizare;
-

sd cunoascd

-

sd as.igure paza

in amdnunlime obiectivul

gi

cu

gaze

parlicularitdlile sale;

gi apdratea integritalii tuturor bunurilor gi valorilor aflate in interiorul
obiectivului;

- t5-9t in,stiinfeze de indatd gefii ierarhici despre producerea oricdrui eveniment
in timpul exercit6rii

serviciului qi despre mdsurile luate, acestea fiind ar use in regim de urgen{6
la cunogtinJa factorilor de

conducere a obiectivului;

- sd sesizeze polilia despre faptele de naturd sd prejudicieze patrimoniul
unitdlii gi sd dea concursul la
prinderea infractorilor gi recuperarea bunurilor gi valorilor;
- sd rapofteze in permanenld factorilor cdrora le sunt subordonali
evenimentele legate de indeplinirea
obligaliilor de serviciu;
-

sd pdstreze

acces

confidenlialitatea deplind in legatur[ cu activitatea
in legaturd cu obiectivul beneficiarului:

sa gi cu datele Ei

infbrmliil

e

la

care are

-

sd nu pdrdseascd sub

-

sd respecte

nici un motiv postul,

decAt

in condiliile strict previ zute inplanul

intocmai regulile interne specifice obiectivului pe care

il

d,e

paz6;

deservegte;

- sd desfagoare activitatea pentru care a fost angajat cu maxima discrelie gi cu respect pentru achizitor,
angajalii gi persoanele cu care intrd in conracr;

- sd cooperezeinpermanen![ cu factorii desemnali de conducerea beneficiarului in scopul unei bune
desfrgurlri a activitAfii de pazd, gi protecfie;

-

sd verifice gi sd asigure la terminarea programului sistemul de inchidere: ferestre, uqi birouri,
magazii;

6.4.

SA asigure echipaje de intervenlie gi timpi redugi de intervenlie de maximum
8 minute noaptea gi
10 minute ziua de la apelul agentului de pazd, din obiectiv sau a BENEFICIARULUI;

6.5. PRESTATORUL va rdspunde pentru prejudiciile cauzate ACHIZITORULUI din culpa
sa,
respectiv a agenlilor sdi, in calitate de comitent pentru prepusul sdu, in stricta conformitate
cu lesea si
alte acte juridice intocmite pentru realizareaacestei rdspunderi;
6'6. PRESTATORUL este obligat sd respecte condiliile impuse de legislalia in vigoare privind paza
unitdfii, proteclia muncii, prevenirea gi stingerea incendiilor precum gi proteclia mediului;

gi proteclia

6'T.Instruirea personalului de pazE, revine PRESTATORULUI precum gi rdspunderea care
incumbd
din nerespe ctareaprevederilor legale;

6'8' PRESTATORUL va supofta sancliunile aplicate in urma controalelor organelor abilitate;
in
situatia in care prestatorul este sancfionat in mod repetat, ACHIZITORUL va putea
sa denunle

un i lateral contractu

1;

6.9. In situaliile sustragerilor de bunuri din unitate gi in urma cercetdrilor efectuate
de organele de
polilie, dacd se constatd vinovdlia agenfilor de pazd,prejudiciul va fi recuperat de pRESTATOR;
la
6'10' PRESTATORUL trebuie sd ofere consultanld ACHIZITORULUI in intocmirea
gi depunerea
documentaliei in vederea avizdrii planului de pazd.

6'11. PRESTATORUL are obligalia de a despdgubi ACHIZITORUL cu contravaloarea
pagubelor,dovedite de organele competente, produse din vina prestatorului
prin indeplinirea
,
defectuoas[ a obligaliilor contractuale;

7.

RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI

'l ' ACHIZITORUL

are obligafi a de apune la dispozitrie PRESTATORULUI orice facilitdfi gi/sau
informa{ii pe care acesta le cere gi care sunt necesare pentru ?ndeplinirea
contractului.
7

7 '2' SFL pldteascd integral
PRESTATOR.

si in termenul prevdzut

contravaloarea serviciului efbctuat de c6tre

7'3' Sa respecte planul de pazd, anexat contractului sd remedieze deficienlele
care sunt in sarcina sa
;i
gi care, prin neinldturarea lor, ar determina apariliaunor fapte de pdtrundere,
efractie, sustragere sau
cauzatoare de pagube.

.4. SdL anunte PRESTATORUL, telefonic sau in scris, despre orice nereguli constatate in exercitarea
serviciului de pazd, de cdtre agenfii de securitate ai pRESTATORULUI.
7

7.5" S[ nu solicite PRESTATORULUI acliuni care nu fac obiectul prezentului contract, nu sunt
prevdzute in planul de pazd, ori sunt interzise prin acte normative.

MODALITATI DE PLATA

8.

8.1' ACHIZITORUL va efectua plata cdtre PRESTATOR in termen de 30 zile d,e la data orimirii
lacturi i.
8.2. Factura va fi insolitd de - situaliile de prestari servicii paza
lunii, respectiv pontaje) - avizate de catre ACHIZITOR.

9.

(foii colective

d,e prezen\d, aferente

ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTUI,UI

9.1. Preful contractului este ferm qi nu se modificd pe toatd perioada deruldrii contractului, cu excepJia

cazului in care se modificd obligaliile salariale la bugetul statului gi numai cu acordul autoritAdi
contractante.

10.

AMENDAMENTE

10.1' Pa4ile contractante pot conveni de comun acord, pe durata indeplinirii contractului, de
a
modifica clauzele contractului, ca urmare a apariliei unor circumstanfe care lezeazd, interesele
comerciale legitime ale pdr{ilor, prin acte adiJionale semnate de ambele parti si care fac parte
integrantd din prezentul contract.

11.

PENALITATI, DAUNE-INTERESE

11,1. in cazulin care, din vina'sa exclusivd, PRESTATORUL nu reu$e$te s6 igi indeplineascd
obligafiile asumate prin contract, ACHIZITORUL are dreptul de a deduce din preJul contractului,
ca
penalitdli, o sumd echivalentb cu 0,05 Yo p" zi din valoarea contractului, pan6 la indeplinirea
obligaliei.

12.

INCETAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI

12'1. Contractul poate fireziliatcdnd una din pdrJi nu igi?ndeplinegte obligatriile
contractuale.
Partea care se considerd nedreptd{itd va transmite celeilalte parJi o notificare prin
care anun!6 intenlia

'

sa de a tezilia contractul. In aceastd situalie contractul va fi reziliat in iermen
de 7 zile de la
transmiterea notificdrii. Rezilietea opereaza de plin drept, lZrd intervenfia instanfei
de judecat6.

12.2.

ACHIZITORUL igi rezervd dreptul

de a denunla unilateral prezentul contract in cazul in care:

a) PRESTATORUL intrd in procedura de insolventd, iar ACHIZITORUL a oblinut denunlarea
eontractului de c[tre Administratorul/lichidatorul judiciar, ori Administratorul judiciar/lichidatorul nu
a rdspuns in termen de 30 de zile de la primirea notific[rii ACHIZITORULUI prin care acesta
solicitd denunfarea contractului.

b) PRESTATORUL a fost condamnat pentru o infrac(iune in legdturd cu exercitarea profesiei
printr-o hotdrAre judecdtoreascd definitivd;
c) PRESTATORUL se afld in culpd profesionald gravd ce poate
pe care ACHIZITORUL il poate justifica;

fi dovedit[ prin orice mijloc

de probd

d) in situafia in care PRESTATORUL cesioneaz[ drepturile sale izvorate din prezentul contract;

e) are lo.c orice modificare organizafional[ care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul prestatorului, cu exceplia situa{iei in care asemenea modificdri sunt
inregistrate intr-un act adilional la contractul de servicii;
f1 aparigta oricdrei alte incapacitatri legale care sd impiedice executarea contractului de servicii.

12.3. in cazul prevdzut la clauza 12.2 PRESTATORUL are dreptul de a pretinde numai plata
corespunz[toare pentru partea de contract indeplinitd, p1tn6, la data denun{arii unilaterale a
contractului.
12.4. Contractul inceteazd de plin drept in urmdtoarele situafii

- la sfdrsitul perioadei pentru care a fost incheiat
- in caz de

fo([

majord

- prin acordul pd4ilor.

13.

CESIUNEA

13.1. PRESTATORUL are obligafia de a nu transfera total sau
asumdte prin contract.

14. FORTA

pa(ial drepturile 9i obligatiile

sale

MAJORA

14.1. ForJa majord reprezintd, acel eveniment mai presus de voinla pa(ilor gi care nu se datoreaz[
gregelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevdzut in momentul incheierii contractului gi care face

imposibila executarea/indeplinirea contractului. Sunt considerate asernenea evenimente: rdzboaie,
revoluJii, incendii, inundaJii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargo, etc. Nu este consideratd fo(d major[ un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fErd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligafiilor
contractuale.

14'2. Fot\a majord exonereazd pnr{ile contractante de indeplinirea obligaJiilor asumate
prin prezentul
contraet, pe toat[ perioada in care aceasta ac\ioneazd,.
14"3.Pattea contractantd cate invocd forfa majord are obligafia de a notifica celeilalte p6r-[i,
imediat gi
in mod complet, producerea acesteia gi de a lua orice mlsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitdrii consecinfelor.
74.4'Dacd' fo(a majord aclioneazd sau se estimeazd cd va acfiona o perioadd mai mare
d,e 20 de zile,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrli incetarea de plin drept a prezentului
contract,
fard, ca vreuna dintre pdr{i sa poat6 pretinde celeilalte daune-interese.

1

5. SOLUTIONAREA

LITIGIILOR

15.1. ACHIZITORUL qi PRESTATORUL vor flace toate eforturile pentru
a rczolva pe cale
amiabild, printratative directe, orice neinlelegere sau disput[ care se poate ivi intre
ei in cadrul sau in
legdtur[ cu indeplinirea contractului.

'2.In cazulin care diferendul ivit intre pdrfi nu se rezolvd pe cale amiabild, acesta se va soluJiona de
cfltre instantele judecdtore$ti competente in a cdror nzd.teritorial5 igi are sediul
ACHIZITORUL.
15

16.

LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

16.1. Limba care guvern eazd, contractul este limba romAnd.

17.

COMUNICARI

17'l' a. orice comunicare intre p[r!i, referitoare la indeplinireaprezentului contract, trebuie

transmisd in scris, cu confirmare de primire.

sd fie

b' Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii cAt gi
in momentul primirii.
'2' Comunicdrile dintre pbrfi se pot face
confirrndrii in scris a primirii comunicdrii.
17

18.

prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu condilia

LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

18.1. contractul va

19.

gi

fi interpretat conform legilor din Romdnia.

cLAazE SPECIFICE s.s.M. - p.s.I. si pRorECTrE

crvrlA

19.1. clauze specifice in domeniul securitdlii qi sdnatafii in munc6

19'1'1' Sarcina efectudrii instruirii in domeniul securitatii si s[natdlii in muncd
(instruirea introductiv
general[, instruirea la locul de muncd si instruirea periodi[a) pentru
lucratorii PRESTATORULUI
revine exclusiv acestuia, in legaturd cu executarea contractului gi pe intreg
parcursul deruldrii;

19'l'2' rn cazul in care lucrdtorii PRESTATORULUI sunt victime ale eventualelor accidente
de
muncd pe parcursul derulirii contractului comunicarea, cercetarea, inregistrarea
gi evidenla
accidentelor de munda revin in sarcina exclusivd a pRESTAToRULUI:
19.1.3.

PRESTATORUL este obligat:

a)'

sd respecte prevederile legislaliei in vigoare in domeniul securitdlii
gi sdnatdlii in muncd, precum gi
instrucfiunile privind activitefile specifice achizitorului, riscurile pentru
securitatea si sandtatea lor,
mdsurile gi activitbfile de prevenire gi proteclie, in general;

b). sb respecte legislafia in vigoare privind utilizareade cdtre lucrdtori
a echipamentelor individuale
de protecfie la locul de munc6, de autorizare, precum gi prevederile
legislafieiprivind supravegherea
sdndtdtii lucr[torilor pentru categoriile profesionale la serviciile gi
activitaliile
prestate.

79'2' Clauze specifice in domeniul situaliilor de urgent[-aparare impotriva
incendiilor si protecJie
civil6
'2'l ' Sarcina efectudrii instruirii in domeniul situaliilor de urgentd - aparareimpotriva incendiilor gi
protecfie civild (instructajul introductiv general, instructajul specific
locului de muncd gi instructajul
periodic' instructajul pe schimb, acolo unde se impune, instructajul
special pentru lucrdri periculoase,
instructajul la recalificarea profesionald) pentru lucratorii PRESTATORULUI
revine exclusiv
acestuia, in legaturd cu executarea contractului gi pe intreg parcursul
deruldrii;
19

19.2.2.

PRESTATORUL este obligat:

a)' sd respecte legislafia in domeniul apdrdrii impotriva incendiilor gi proteclie
civild, precum
instrucliunile specifice proprii in cele doud domenii elaborate pe plan
intern de achizitor:

si

b)' si respecte legislalia in vigoare, de autorizare a personalului pentru categoriile
profesionale la
activitifile gi serviciile prestate.

20.

DISPOZITIIFINALE

20.1. Modificarea sau adaptarea prezentului contract se va face prin
acte adilionale semnate de c6tre
ambele

pd(i.

20.2.Prezentul contract s-a int
un exemplar pentru fi

Achizitor,
$coala Gimnaziali

Director,
Prof.,Moineagu Viorica

semnat in data de

in 2 (doua) exemplare, cdte

Executant

