CONTRA

1. Preambul

CT,H,::[Tf,

'S bYi/E'

in temeiul o'u'G NR'34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizilie publici, a contractelor oe
ceslune de lucriri publice gi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobatd cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de furnizaru o" proorle, intre
1.1. AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR-ANPC.
D'M'P'P'P'P'K' - cu sediul in Bucuresti Str.Fabrica
de Chibrituri,nr.30,sector 5, telefon-fax 021

3132224-021 31284635,

avand codul fiscal

2426ilO10,cont rrezorerre
RO34TREZ23A51O10320013ox deschis la A.T.c.P.M.B.,
reprezentata prin Doamna Mihaela trina
lonescu -secretar Generar,in caritate de ACHrZrron
pe ou o parte
$i

1'2' TEo GRUP FACILITY MANAGENT S.R.L cu sediul
in
l64, Str. Cuza Vodd, 1ud
de inmatriculare J34120612014,Alexandria,nr
cod
fiscat
Ro3313g2go, cont
Ro2OTREz6o65069xxlqqryJ9-reprezentatd prin Dinu lonet
in
catitate
de
Director Generar,
denumiti in continuare pRESTAToR, a intervenit in pieientur
contract.

Teleorman' numar

2. Definifii
2.1. -in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali
astfel:
A. contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
B Achizitor gi prestator - pd(ile contractante, asa cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;
c Pre(ul contractului - pre{ul platibil prestatorllui
de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor asumate prin
D Servicii-prestarea serviclilor de cur6{enie gi igierizare cod cpV contract;
90900000-6 gi servicii de
curdtare a locuintelor, a construcliilor gi a ferestielor cod cpv g0g11000-6.
E Produse-echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligalia
de a le furniza in legdturd cu
serviciile prestate conform contractului
F' Fo(a majori-un eveniment mai presus de controlul prirlilor, care nu se datoreazd gregelii
sau
vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gr
care face imposibila
executarea gt respectiv indeplinirea contractului, sunt consrderate asemenea evenimente:
rdzboare,
revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale restric{ii apdrute ca urmare
unei
carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativd. Nu este considerat
fo(d ma1or6
un evenlment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de
executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pi(i;
G. Zi-zi calendaristicS: an - 365 de zile.

-

-

;

3. Interpretare
3 1. - in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma srngular vor incluoe
gd forma de plural, acolo unde acest lucru este permis de context
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile, reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se oblige sd presteze: Servicii de curdfenie
9i igienizare cod CpV- 90900000-6-

lunar

- gi Servicii de curi[are a tocuinfelor, a construc(iilor gi a ferestrelor cod CpV -

90911000-6 - bianual, in spa{iul A.N.P"C"-D.M.P.P.P.P.K. din Str. Fabrica de Chibrituri, nr.30,
sector 5, Bucuregti in perioada conveniti Ei in conformitate cu ob[galrile asumare pln prezentul

contract.
4.2. - Achizitorul se obligd
conform Anexei 1.

si

pldteascd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate,

5. Preful contractului
51. - Pre{ul cuvenit pentru indeplinirea contractulur, pldtibil prestatorului de catre achizitor, este de
3417 leillund, la care se adaugdi 683,40 lei TVA.

5.2 - Valoarea totald a contractului este de 27336 lei, la care se adaugd TVA in valoare de 5467 20
lei, astfel rezultAnd valorea finali de 32803.20 lei.

6. Durata contractului
61 - Prezentul contractincepe si produci efecte de la 01,05.20'16 Qi inceteazdla31.12.2016
Contractul se poate prelungi prin act adi{ional in conformitate cu ar1.6 alin. (3) din H.G, 92512006
privtnd normele de aplicare a OUG 34/2006 cu modrficirile gi completirile ulterroare
7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului inceoe din 01.05.2016
8. Obligafiile principale ale prestatorului
presteze servicii de curdtenie in localiile specificate, constand in:
8.1. - Prestatorul se oblige
- Activitifi zilnice: mdturarea antistatici a suprafe{elor, spdlarea cu detergenli adecva{i tipului de
pardoseald, mdturarea antistaticd a scdrilor, balustrizilor qi holurilor, golirea colurilor de gunoi,
schimbarea sacilor menajeri, golirea gi spdlarea scrumierelor, curdtarea liftului, qtergerea prafului de
pe birouri, dulapuri, frgete, scaune, fotolii, gtergerea tocdriei pervazurilor, ugllor gt feronener.
curd{area, dezinfectarea grupurilor cu produse de curitat selectate dupd principiile protectiei mediulur
gi care nu actioneazd pe baza de frecare,curSlireaoglinzilor, bateriilor, chiuvetelor, spdlarea 9i
igienizarea pardoselilor din grupurile sanitare gi oficii, curetirea perelilor placati cu faiantS,
- Activititi lunare: spalarea geamurilor, pervazurilor 9i a tociriei din interior, gtergerea caloriferelor,
aparatelor de aer conditionat, qtergerea prizelor, intrerupitoarelor gi a plintelor, gtergerea suprafetelor
superioare gi a corpurilor de rluminat, spSlarea pere{ilor despd(itori de geam, aspirarea pere{ilor,
tavanelor 9i jaluzelelor, intrelinerea cu(ii interioare, depozitarea tomberoanelor de degeuri in spatele

si

clidirii.
8.2. - Prestatorul se obligd sd despSgubeasci achizitorul impotriva oriciror;
H. Reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezulti din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizilionate.
8.3. - Toate solutiile de curdlenie gi consumabilele vor fi furnizate de cdtre Prestator.

9. Obligatiile principale ale achizitorului
9.1. -Achizitorul se obliga sd receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
9.2 - Achizitorul se obligd sd pldteasca pre{ul catre prestator in termenul convenit de la emiterea
facturii de citre acesta, respectiv in termen de 60 zile
9.3. - Plata se face cu ordin de plati in contul prestatorului in conformitate cu O.U.G 3412009,
Art.36 (1), plata facturilor reprezentAnd contravaloarea serviciilor prestate se realizeazi de citre
institutiile publice in perioada 24-31 a fiecdrei luni.
Se va prezenta odatd cu factura gi procesul verbal de executare a serviciilor, semnat de o persoand
desemnatd de autoritatea contractanti in acest scop.
9 4. - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite,
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor gi de a beneficia de reactualizarea sumei de
platd la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a pldtii. lmediat ce achizitorul onoreazd factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilS a obliga{iilor
10.1. - in cazul in care, din vind sa exclusivd, prestatorul nu reugegte s6-gi execute obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre{ul contractului, ca penalitdti,
o sumd echivalentd cu o coti procentuala de 0.01% din pretul contractului.
10.2. - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perroadei convenite, atunci acesta are obligatia de a pldti ca penalitdti o suma echivalenta cu o cota
procentuald de 0 01% din plata neefectuata.
10.3. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una din p5(i, in mod
culpabil gi repetat, dd dreptul p5(ii lezate de a considera contractual de drept reziliat gi de a pretinde
olatd de daune interese.
10.4. - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd,
adresatd prestatorului, fdrd nicio compensatie daci acesta din urmd da faliment, cu conditia ca
aceasta anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
prestator.in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru
partea din contract indeplinitd pAnd la data denunldrii unilaterale a contractului.

11. Alte

responsabilitdti ale prestatorului

11.1. -(1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute la art.8.1 cu profesionalism gi
promptitudine.
(2) Prestatorul se obligd se supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursete umane,
materialele, instalatiile, echipamentele, fie de naturd provizorie, fie definrtivi, cerute de qi pentru
contract in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poare
deduce in mod rezonabil din contract.

-

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executarea serviciilor. Totodatd, este
r6spunzdtor atdt de siguranta tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, cAt gi oe
calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
12. Alte responsabilitdti ale achizitorului
12.1 . - Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorulur orice facilitate gi/sau informalii pe care
le considerd necesare indeplinirii contractului.
13. Receptie gi

-

verificiri

a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor,
13.2. - Verificirile vorfi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligalia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentan{ilor sdi imputernicili pentru acest
scop
13.1.

Achizitorul are dreptul de

4. incepere, fina I izare, intd rzieri, sista re
14.1. - (1)Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de
la primirea ordinului de incepere a contractului.
(2)in cazul in care prestatorul suferd intArzieri gi/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, pd(ile vor stabili de comun acord'
A) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; qi
B) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la pretul contractului.
14,2. - (1) Servtciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora
prevdzuti a fi terminate intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul
convenit de pd(i, termen care se calculeazd de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2) ln cazul in care:
l) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd prestatorului; sau
li) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni altfel decAt prin incilcarea contractului de
citre prestator, indreptSlesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor
sau a oricdrei faze a acestora, atunci pd(ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor
semna un act adi{ional.
14.3. - Dacd pe parcursul contractului prestatorul nu igi indeplineqte obliga{iile asumate prin prezentul
contract are datoria de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadei de prestare a serviciilor se face cu acordul pd(ilor, prin act aditional.
14.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie,
orice intArziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitdli prestatorului
14.5. - Prezentul contract poate inceta prin denunlare unilaterald, cu un preaviz de 30 de zile.
1

5. Ajustarea pretului contractului
'15.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate

1

de achrzitor prestatorului sunt tarifele declarate la
prezentul
art.5 din
contract.
15.2. - Pretul contractului rimAne ferm pe toati durata contractului.
16. Amendamente
16.1. - Prirlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazA
interesele comerciale leqitime ale acestora si care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului.
17. Cesiunea

17 .1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau parlial obligaliile sale asumate prin
contract, fird sd ob{in5, in prealabil, acordul scris al achizitorului
17.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanlia sau orice alte
obligalii asumate prin contract.

18. Forfa majord
18.1. - Fo(5 majord este constatatd de o autoritate competentd.

18.2.

- Forli majord exonereazd pdrlile contractante de indeplinirea obligaliilor

asumate pnn
prezentul contract, pe toatd perioada in care acesta actioneazd.
18.3. - indeplinirea contractului va fi susprendati in p-erioada de acliune a fo(ei majore, dar fdr6 a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p5(ilor p6ni la aparilia acesteia.
18.4. ^ Partea contractanta care invocd for{d majord are obligalia de a notifica celeilalte pdr!i, imediat
gi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice masuri care ii stau la dispozi{ie in vederea
limitirii consecintelor.
18.5. - Dacd fo(a majord aclioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioadd mai mare de 2luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pirfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
fdrd cd vreuna dintre pi(i sd poatd pretindi celeilalte daune-interese.
1 9. Solutionarea litigiilor
191. - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin
tratative directe, orice neintelegere sau dir;puti care se poate ivi intre er in cadrul sau in legdturi cu
indeplinirea contractului.
19.2. - Dac5, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reuqesc sd
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita cd disputi si se solulioneze
de citre instanlele judecitoregti din RomAnia.
20. Limbi care guverneazi contractul
20.1. - Limba care guverneazd contractul este limba romand.
21. Comuniciri
21.1. - (1) Orice comunicare dintre pd(i, relferitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie sd fie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie irrregistrat atAt in momentul transmiterii, cAt gi in momentul
primirii.
21.2. - Comunicirile intre p5(i se pot face gi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii
22. legea aplicabild contractului
22.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
ACHIZITOR,

PRESTATOR,
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