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Art.1. Preambul

lf :HT hb:'frY Z'

in temeiul O.UG NR.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi{ie publicd, a contractelor de cesiune
de lucrdri publice 9i a contractelor de concesiune de servicii, aprobatd cu modificirile gi completdrile
ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre

-

1.1. AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR * ANPC cu sediul in
Bucuresti, Bdul. Aviatorilor nr. 72, sector 1, l,elefon-fax 021 3132224-021 31284635, avand codul fiscal
4266502, cont Trezorerie O34TRE223A510103200130X deschis la A.T.C.P M.8., reprezentatd prin
delegare de citre Mihaela lrina lonescu - Secretar General, in calitate de ACHIZITOR ,pe de o parte
$i

1.2. TEO GRUP FACILITY MANAGENT S.R.L cu sediul in Alexandria,nr.164, Str. Cuza Vod5, 1ud.
numir de inmatriculare J34120612014, cod fiscal RO33138280, cont
RO2OTRE26065069XXX008446 reprezentati prin Dinu lonel in calitate de Director General, denumitd in
continuare PRESTATOR, a intervenit in prezentul contract.

Teleorman,

Art.Z. Definitii
2.1. -in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
A. contract - prezentul contract gi toate anexerle sale;
B. Achizitor gi prestator - pi(ile contractante, aga cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
Pretul contractului pretul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdloare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
D. Servicii-prestarea serviciilor de curdtenie t;i igienizare - cod CPV - 90900000-6 gi servicii de curdlare
a locuinlelor, a constructiilor gi a ferestrelor - cod CPV - 90911000-6.
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 legdturi cu
serviciile prestate conform contractului;
F. Forla majori-un eveniment mai presus de controlul pd(ilor, care nu se datoreazd greqelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momerrtul incheierii contractului gi care face imposibila executarea
qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunl considerate asemenea evenimente: razboaie, revolu{ii,
incendir inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustivi, ci enunliativd. Nu este considerat fo(A majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fdri a crea o imposibrlitate de executare, face extrem de costisttoare executarea
obligatiilor uneia din p5(i;
G. Zi-zi calendaristicd: an * 365 de zile.

C

-

Art.3. Interpretare
3.1. - in prezentul contract, cu exceplia unei 6rrevederr contrare, cuvintele la forma singular vor include 95
forma de plural, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" orio'zile" sau orice referire laztle, reprezintd zile calendaristice daci nu se specificd
in mod diferit.
Art.4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se oblige sd presteze: Seruicii de curdtenie gi igienizare cod CPV - 90900000-6'
zilnic - $i Servicii de curSlare a locuinlelor, a constructiilor 9i a ferestrelor cod CPV * 90911000-6 lunar, in spatiul A.N.P.C. din Bdul. Aviatorilor nr.72, sector'1, Bucureqti in perioada convenitd 9i in
conformrtate cu obligatiile asumate prirr prezerttul contract
4.2. ^ Achizitorul se obligd sd plSteascd prelt-rl convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate,
conform ofertei.

Art.s. Pretul contractului
5.1. - Pretul cuvenit pentru indeplinirea contrerctului, pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, este de 6329
lei/luni, la care se adaugi 1.265,8 lei TVA.

5.2 -Valoarea totalS a contractului este de 50 632 lei, la care se adaugd TVA in valoare de 10.126,40 lei,
astfel rezultAnd un total de 60.758,4 lei.

Art.6. Durata contractului
6.1. - Prezentul contractincepe sd produci efecte de la data 01.05.2016 gi inceteazdla31.12.2016.
6.2.Contractul se poate prelungi prin act aditional in conformitate cu art. 6 alin. (3) din H.G. 92512006
privind normele de aplicare a OUG 3412006 cu modificirile Ei completirile ulterroare
Art. 7. Documentele contractului
A) Oferta tehnicd economicd.
Art.8. Executarea contractului
8.1. - Executarea contractului incepe din data de 01.05.2016.
Art.9. Obligafiile pri ncipale ale prestatoru I ui
9.1. - Prestatorul se oblige si presteze servicii de curitenie in locatiile specificate, constAnd in:
Activitdti zilnice:mdturarea antistatici a suprafetelor, spdlarea cu detergen(i adecvati tipului de
pardosealS, miturarea antistaticd a scirilor, balustrizilor Qi holurilor golirea coturilor de gunoi
schimbarea sacilor menajeri, qtergerea prafului de pe birouri, dulapuri, fiqete, scaune, fotolii, gtergerea
tociriei pervazurilor, ugilor gi feroneriei, curitarea, dezinfectarea grupurilor cu produse de curitat
selectate dupd principiile protectiei mediului gi care nu aclioneazd pe baza de frecare, curdtirea oglinzilor,
bateriilor, chiuvetelor, spdlarea gi igienizarea pardoselilor din grupurile sanitare gi oficii, curdtirea perelilor
placa{i cu faianld.

- Activititi lunare.

spalarea geamurilor, pervazurilor gi a tociriei din interior, gtergerea caloriferelor,
aparatelor de aer conditionat, qtergerea prizelor, intrerupdtoarelor gi a plintelor, gtergerea suprafetelor
superioare gi a corpurilor de iluminat spalarea perelilor despd(itori de geam, aspirarea peretilor,
tavanelor 9i jaluzelelor, intretinerea cur[ii interioare, depozitarea tomberoanelor de degeuri in spatele
clddirii.

9.2. - Prestatorul se obligi sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror reclamalii gi acliuni in justilie,
ce rezulti din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectualS (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.),
legate de echipamentele, materialele, instalalille sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu executarea
contractului"

9 3. - Toate solutiile de curdtenie gi consumabilele vor fi furnizate de cdtre Prestator.

Art.10. Obligatiile principale ale achizitorului
101. -Achizitorul se obligd sd receptioneze selrviciile prestatein termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se obligd si pldteascd pretul cdtre prestatorin termenul convenit de la emiterea facturii
de citre acesta, respectiv in termen de 60 zile.
10.3. - Plata seface cu ordin de platdin contul prestatorului in conformitate cu O.U.G 3412009,
Art.36 (1), plata facturilor reprezentAnd contravaloarea serviciilor prestate se realizeazdde cdtre institutiile
publice in perioada 24-31 a fiecdrei luni. Se via prezenta odati cu factura Ei procesul verbal de executare
a serviciilor, semnat de o persoani desemnat?i de autoritatea contractantd in acest scop,
10.4. ^ Dacd achrzitorul 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 pliitii. lmediat ce achizitorul onoreazi factura, prestatorul va
relua prestarea serviciilor in cel mai scutl timp posibil.
Art.11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1. - in cazul in care, din vind sa exclusivii, prestatorul nu reugegte sd-Si execute obligatiile asumate
prrn contract, atunci achizitorul are dreptul cle a deduce din prelul contractului, ca penalitdti, o suma
echivalenta cu o coti procentuala de 0 01% din prelul contractulut
11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazii facturile in termen de 30 de zile de la exprrarea perioadet
convenite, atunci acesta are obliga{ia de a plati ca penalitdti o suma echivalentd cu o cotd procentuali de
0.01% din plata neefectuatd.
11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una din parti, in mod culpabil Ei
repetat, dd dreptul pi(ii lezate de a considera contractual de drept reziliat gi de a pretinde platd de daune
interese.

adresati
11.4. - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd,

sd
prestatorului,fdrd nicio compensalie, dacd acr:sta din urmd da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
caz,
prestator.ln
acest
pentru
afecteze dreptul la acliune sau despdgubire
nu prejudicieze sau
prestatbrul are dreptul de a pretinde numai prlata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita
pAnd la data denuntdrii unilaterale a contractului

si

12. Alte responsabilititi ale prestatorului

i2.1.

-(i) prestatorul are obligalia de a e:<ecuta serviciile previzute la art. 8 cu profesionalism

promptitudine.

qr

si

supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instalaliile, echipamentele, fie de naturi provizorie, fie definitivd, cerute de 9i pentru contract,
in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
12.2. - prestatorul este pe deplin responsabrrl pentru executarea serviciilor. Totodatd, este rispunzdtor
personalului
at6t de siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, cAt Ei de calificarea
folosit pe toatd durata contractului.

(2) Prestatorul se obligi

13. Alte responsabilititi ale achizitorului
oOtig; si pund la dispozilia prestatorului orice facilitate 9i/sau informalii pe care le
13.1. - Achizitorul
considerd necesare indeplinirii contractului.

t"

14. Receptie gi verificdri
14.1 -Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor.
are
14.2. - Verificarile vor fi efectuate in conforrnitate cu prevederile drn prezentul contract Achizitorul
pentru
scop
acest
obligalia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sdi imputernicili
1

5. incepere, finalizare, tntArzieri, sistare

prestarea serviciilor in data de 01.05'2016
prin prezentul
15.2. - Dacd pe parcursul contractului preslatorul nu iqi indeplineqte obligaliile asumate
contract are datoria de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului
prin act aditional.
Modificarea datei/perroadei de prestare a servrciilor se face cu acordul pdrtilor,
de execulie, orice
prelungire
termenului
a
o
cu
acord
de
is.g - in afara cazului in care achrzitorul este
prestatorulut
penalitdli
a
solicita
de
intArziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului
preaviz de 30 de zile
15.4. - prezentut contract poate inceta prin denunlare unilateralS, cu un
15.1. -

(i) prestatorul are obligalia de a incepe

6. Ajustarea prefului contractului
declarate la art 5
16.1. - pentru serviciile prestate, pldlile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
din prezentul contract.
16 2, - Prelul contractului rdmAne ferm pe toertd durata contractului
1

17. Amendamente
modificarea
17.1. - pd(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
interesele
lezeazd
care
circumstante
unor
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei
contractului.
incheierii
comerciale legitime aie acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data
18. Cesiunea
.1g.1. - prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau par[ial obligaliile sale asumate prin contract,
firi sd oblini, in prealabil, acordul scris al ac;hizitorului
privind garan{ia sau orice alte obligatii
18.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate
asumate Prin contract.
19. Forti majord
19.1 . - Fo(i majord este constatatd de o autoritate competentd.
asumate prin prezentul
19.2. - Fo(d malori exonereazd pi(ile contractante de indeplinirea obligaliilor
ac{ioneazd'
contract,
-- pe toatd perioada in care acesta
dar fdrit a
;g 3 i;J.plinir., contractului va fi suspendatd in perioada de actrune a fo(ei majore,
preludicia drepturile ce li se cuveneau pj(ilor pAna la aparitia acesteia

19.5. - Dacd for{a majord actioneazd sau se estimeazd cd va ac{iona o perioadi mai mare de 2luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd(i incetarea de plin drept a prezentului contract, fird
cd vreuna dintre pa(i sa poatd pretindi celeilalte daune-interese.
20. Solutionarea litigiilor
20.1. - Achizitorul gi prestatorul vor depune toilte eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilS, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea
contractului.
20.2. - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc sd rezolve
in mod amiabil o divergenti contractuald, frercare poate solicita ca disputi sd se solu{ioneze de cdtre
instanlele judecitoregti din Rominia,

21. Limbi care guverneazd contractul
21 .1 . - Limba care guverneazd contractul este limba romani.
22. Comunicdri
22.1. - (1) Orice comunicare dintre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inrclgistrat atAt in momentul transmiterii, cAt gi in momentul
primirii.

22,2. - Comunicdrile intre pdrfi se pot face gi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condilia
confirmdriiin scris a primirii comunicdrii.
23, Legea aplicabili contractului
23,1 . - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
Prezentul contract, convenit gi semnat de cdtre ambele pi(i la Bucuresti, in 2 (doui) exemplare a cAte 4
pagini fiecare, cAte un exemplar pen
rer parte, fiecare exemplar semnat gi gtampilat avind aceeagi
valabilitate legali.
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