Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
„Asigurarea unui statut favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Naţional Munţii
Măcinului” - COD PROIECT: SMIS-CSNR 36253

Model formular
CONTRACT DE SERVICII
nr._________din________________
1. Părţi contractante
Între
autoritatea contractantă ____________________, adresa/sediul ___________ , cod poştal
___________, Jud. ______, telefon/fax _______________, număr de înregistrare
_______________,
cod
fiscal
_______________,
cont___________________,
deschis
la______________, reprezentată prin ______________, în funcţia de Director, în calitate de
achizitor,
şi
prestatorul ____________________, cu sediul în _________________________ telefon/fax
____________, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului ________________, cod fiscal
________________,
cont
(trezorerie,
bancă)
_________________________,
Banca
________________ reprezentat prin ______________________ , funcţia administrator , în
calitate de prestator,
a intervenit prezentul contract.
2. Obiectul şi preţul contractului
2.1-Prestatorul se obligă să execute servicii de curăţenie în perioada şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract, la sediul Unității de Implementare a Proiectului
cu codul SMIS 36253, situat la etajul Centrului de informare - Vizitare din comuna Greci,
strada Carabalu, nr. 48, după cum urmează:
a) aerisire ,adunarea şi evacuarea deşeurilor, înlocuirea sacilor menajeri, ştergerea
prafului şi a urmelor de pe mobilier, pervaze, întrerupătoare, monitoare, uşi,
măturarea, spălarea şi dezinfectarea pardoselilor, curăţarea pânzelor de păianjen, ori
de câte ori este nevoie, ştergerea şi dezinfectarea balustradelor de două ori pe
săptămână;
b) spălarea geamurile accesibile, curăţarea uşilor interioare.
2.2.Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii “Prestări servicii de curăţenie”, conform propunerii tehnice.
2.3.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,
este de ____ RON, din care T.V.A. ______RON, revenind lunar _____ RON fără TVA.
3. Durata contractului
3.1- Prestatorul se obligă să execute prestări servicii de curăţenie menţionate la subpunctul
2.1. pe toată durata contractului.
3.2.-Durata de valabilitate a contractului este de 3 luni de la data intrării în vigoare a
contractului şi anume de la data de __________ , până in data de _____________.
3.3. Cu acordul părților contractul se poate prelungi, motivat, fără a se depăși data de
31.12.2015

4. Definiţii
4.1- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi,
încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de
produse, în calitate de furnizor;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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;
d) servicii - activităţi legate de aerisire, adunarea şi evacuarea deşeurilor, înlocuirea
sacilor menajeri, ştergerea prafului şi a urmelor de pe mobilier, pervaze,
întrerupătoare, monitoare, uşi măturarea, spălarea şi dezinfectarea pardoselilor,
curăţarea pânzelor de păianjen, ori de câte ori este nevoie, ştergerea şi
dezinfectarea balustradelor, spălarea geamurilor accesibile, curăţarea uşilor
interioare şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în
propunerea tehnică din cererea de oferta ;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii
contractului 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, embargo, 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) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
5. Documentele contractului
5.1
.Documentele contractului sunt: propunerea tehnică şi propunerea financiară din
oferta câştigătoare.
6. Standarde
6.1. –Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către
prestator în propunerea sa tehnică.
6.2. - Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta
standardele sau alte reglementări autorizate.
7. Caracterul confidenţial al contractului
7.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi de a
utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
7.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
8. Verificări
8.1. - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica conformitatea serviciilor
prestate cu specificaţiile din anexele la contract.
8.2. - Verificările se vor face la locaţia sediului Unității de Implementare a Proiectului cu
codul SMIS 36253, situat la etajul Centrului de informare - Vizitare din comuna Greci, strada
Carabalu, nr. 48.

8.3.- Dacă vreunul dintre serviciile prestate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a face
toate demersurile necesare pentru ca serviciile ofertate să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.

9. Plata
9.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 14 zile de la
data emiterii facturii de către acesta.
10. Întârzieri în îndeplinirea contractului
10.1. - Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de servicii în perioada de
valabilitate a contractului stabilită la punctul 3.2.
10.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de
prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului modificarea
datei de prestare asumată care se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
11. Daune-interese
11.1. - Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror dauneinterese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente unei prestații necorespunzătoare.
12. Rezilierea contractului
12.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi
şi neremedierea acestora in termen de 5 zile de la primirea notificării de remediere dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în cel
mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
12.3. - În cazul prevăzut la clauza 12.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
13. Cesiunea
13.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
13.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
14. Forţa majoră
14.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3. - 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.
14.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
14.5. - 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 pretinde celeilalte daune-interese.
15. Soluţionarea litigiilor
15.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
15.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

16. Limba care guvernează contractul
16.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

17. Comunicări
17.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
17.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
17.3 Orice comunicare, notificare sau avizare adresată de una dintre părţi către cealaltă
este valabil indeplinită dacă va fi transmisă la următoarele adrese:
Pentru Prestator: ___________________________________________
Pentru Achizitor: TULCEA , Str. 9 Mai Nr. 4 bis, et II ,cod poştal 820026
In cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale poştală, ea va fi
transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (AR) şi se consideră primită de
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
Dacă comunicarea, notificarea sau avizarea se trimite prin fax se va considera primită in
prima zi lucrătoare după cea in care a fost trimisă cu confirmare de trimitere la urmatoarele
numere:
____________ pentru Prestator
0240/ 517718 pentru Achizitor
Dacă comunicarea, notificarea sau avizarea se trimite prin e-mail se va considera primită in
momentul primirii unei confirmări de la cealaltă parte, prin aceeaşi modalitate respectiv e-mail,
la următoarele adrese de e-mail :
_____________ pentru Prestator
parcmacin@gmail.com pentru Achizitor
Comunicările, notificările sau avizările verbale se pot lua in considerare de către parţi, dar
trebuie confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
Partea care işi modifică adresa şi/sau numărul de fax indicate pentru comunicări, notificări
sau avizări va anunţa imediat cealaltă parte.
18. Legea aplicabilă contractului
18.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
18.2- Prezentul contract a fost incheiat in 3(trei) exemplare, din care două la beneficiar şi
unul la prestator.

RNP-ROMSILVA
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL
MUNŢII MĂCINULUI R.A.
Director,
Manager Proiect,

Prestator,

(semnătura autorizată)

