ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILTUL LOCAL
HOTARARE
privind privind atribuirea contractului subsecvent,,servicii de
supraveghere, intretinere si functionare" la obiectivul LiceulttCarol I" Oras
Plopeni, pentru perioada 01.02.2020-01.02.2021
In temeiul art.139 alin.(1), din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
luand in considerare prevederile art.129, alin.(2), lit.d), coroborat cu alin.(7),
lit.a) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
tinand cont de prevederile Legii nr.9812016 privind achizitiile publice cu
modifi carile si completarile ulterioare;
avad in vedere HCL nr.8129.01.2018 prin care s-a aprobat Acordul-cadru
nr.750130.01.2018 privind ,,Servicii de supraveghere, intretinere si functionare" la
obiectivul Scoala Gimnaziala Carol I, incheiat intre Oras Plopeni si SC SERVICII
EDILITARE PLOPENI SRL;
vazand:
a) referatul de aprobare nr.695127 .01.2020 al Primarului oraqului Plopeni;
b) raportul nr.687 din23.01.2020 al compartimentului achizitii publice;
consiliul Local al orasului Plopeni adopta prezentahotarare.

Art.l.

Se aproba atribuirea contractului subsecvent ,,servicii de supraveghere,
intretinere si functionare" la obiectivul Liceul"Carol
Oras Plopeni ( cladirea
fostei Scoli Gimnaziale Carol I situata in orasul Plopeni, B-dul Republicii, nr.25 ),

I"

pentru perioada 01.02.2020-01.02.2021, conform anexeilaprezenta hotarare, care
face parte integranta din aceasta.
Art.2. Compartimentul achizitii publice asigura ducerea la indeplinire a
prezentei hotarari.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Mihail Cornel RADU
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GE
Victor SA

PLOPENI,

Nr. 17

$N5xt iA. ilaLr6!. ty/et:x,

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVTCII

1.

PIr{ile contractului subsecvent
In temeiul Acordului Cudru nr. 750 din dsta de 30.01.2018, a intervenit

prezentul contract subsecvent, incheiat

intre

ORAS PLOPENI, cu sediul in Plopeni, B-dul Independentei, nr.12, jud. Prahova,
cont trezorerie: RO61TR8224A510103200109X, deschis la Trezoreria BoldestiScaeni, CUI28437'79, reprezentata legal prin PRIMAR - DRAGOS NITA, in calitate
de Promitent - Achizitor, pe de o pafte,
qi

Prestatorul S.C. SERVICII EDILITARE PLOPENI S.R.L., sediul in Plopeni, B-dul.
Republicii,, nr. 9, bloc Cl7, tel: 0244220952, jud. Prahova, numar de inregistrare
Registrul Cornertului 1291255 2011, cod de inregistrare fiscala 28085937 , cont
ROl9TREZ 5395069XXX005149 deschis la Trezoreria Boldesti-Scaeni, reprezentata
prin dl" Stefan Huza, identificat cu C.I. seria PX nr.159299 in calitate dePromitent Prestator, pe de alta parte.
2. Delini(ii
2.1 -In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:
acord - cadru - acordul incheiat in forn-rd scrisd intre una sau mai multe autoritali
contractante qi unul ori rnai mulli operatori economici care are ca obiect stabilirea
termenilor qi condiliilor care guverneazd contractele de achizilie publica ce urmeazd a
fi atribuite intr-o anumitd perioadd, in special in ceea ce privegte pre{ul qi, dupd caz,
cantitetrile avute in vedere
b. contruct - prezentul contract qi toate anexele sale;
c. achizitor Si prestotor - parfile contractante, aqa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
d. asociut al prestutorului - operatorul economic care este asociat cu ofertantul a
carui oferta a fost desemnata castigatoare, urmand a presta o parte a serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract. cont-orm sarcinilor stabilite prin acordul de asociere;
e. prelul contru.ctwlui - prelul platibil prestatorului de cdtre achizitor, inbaza
contractului, pentru indeplinirea integralS qi corespunzStoare a tuturor obliga{iilor
asumate prin contract;
f. servicii - activitdli a cbror prestare face obiectui-contractului;

a.

g. produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb qi orice alte bunuri
cuprinse in anexalanexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are obligalia de a
le furniza aferent serviciilor prestate confom contractului;
h. forlo majord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil qi inevitabil,
care nu putea ftprevdzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibilS
executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revoluJii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale,
restriclii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivd, ci enun{iativa. Nu este considerat fo(d major[ un eveniment asemenea
celor de mai sus care, ftrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaliilor uneia din parfi;
i. act adilional: document ce modifica ten-nenii qi condiliile contractului de presdri

servicii.
.i. conflict de interese: inseamnd orice eveniment influenldnd capacitatea
prestatorului de a exprima o opinie profesionalS obiectiva gi irnparfiali, sau care il
impiedicd pe acesta, in orice moment, si acorde prioritate intereselor achizitorului sau
interesului public al contractului, orice motiv in legdturd cu posibile contracte in viitor
sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste
restricfii sunt de asemenea aplicabile oricdror sub-contractan{i, salariali qi expe(i
ac{ion6nd sub autoritatea qi controlul prestatorului.
k. goranliu de bund execulie: suma de bani care se constituie de cdtre contractant in
scopul asigurdrii Achizitorului de indeplinirea cantitativS, calitativd qi in peiioada
convenitd a contractului.
l. despdgubire generald: suma, neprevdzutd expres in contractul de servicii, care
este acordatd de cdtre instanta de judecatd sau este convenitd de cdtre par'[i ca qi
despigubire platibila pA(ii prejudiciate ?n urma incslc5rii contractului de prestdri
servicii de c[tre cealaltd parte.
m. penalitote contructusld: despagubirea stabilitd in contractul de prestSri servicii ca
fiind platibila de cdtre una din pd(ile contractante cdtre cealaltd parte in caz de
neindeplinire a obliga!ii1or din contract;
n. rezilierea contructului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii,
fara ca acesta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior
rezilierii;
o. propunerea tehnica: parte a ofertei elaborata pebaza cerintelor din caietul de
sarcini;
p. propunereaJinunciaraz parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret
tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor
solicitate prin documentatia de atribuire;
r. standurde: standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in
caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
s. zi - zi calendaristica; on - 365 de zile

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3.2 Termenul "zi"sau "z7le" sau orice referire la zile reprezintd, zile calendaristice
dacd nu se specificd in mod diferit.
3.3 - Clauzele qi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
Clsuze ohligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 * Prestarea , contra unui pret stabilit in conditiile prezentului contract , a
serviciilor de supraveghere, intretinere si functionare la obiectivul Scoala Gimnaziala
Carol I, constand in : totalitatea activitatilor care au ca scop supravegherea
obiectivului ,remedierea activitati de intretinere si functionare (iluminat )
functionarea centralelor ,aerisirea caloriferelor, verificarea persoanelor ce intra in
institutie , deszapezirea, spart gheata in sezonul rece, etc) , pentru asigurarea unor
conditii de siguranta si operativitate in interventiile necesare functionarii ,
operativitate care poate fi obtinuta prin scurlarea perioadei de timp in care se poate
intervenii pentru functionarea in parametrii optime a obiectivului Scoala Gimnaziala
Carol I.

5. Valoareu contractulai
5.l.Valoarea totala a contractului este de 165.022120 lei la care se adauga TVA
31.354,22\ei.
Total valoare contract 19637 6,42 lei.
5.2 - Plata se va efectua pentru serviciiie prestate pe baza procesului verbal de
receptie , pentru un pret lunar de 13751,85 lei/luna la care se adauga TVA 2.612185
lei.
5.3 Procentul de cheltuieli indirecte care se va folosi in situatiile de prestari servicii
intocmite de executant este de maxim 80%.
5.4 Procentul de profit care se va folosi in situatiile de prestari servicii intocmite de
executant este de maxim 5 7o.
5.5 Achizitorul se obligd sd plateascd prestatorului pre{ul convenit in prezentul
contract pentru serviciile prevazute la articolul 4.
6. Duruta contractului

6.1 - Prezentul contract produce efecte pentru o perioada de 12
data 01.02.2020.
7. Doc umentele contructul

ui

luni incepand

cu

-l

7.1 - Documentele contractului sunt:
a) Acord-cadru nr.750130.01 .2018

b) Oferta nr.804129.01 .2020
8. Modificarea valorii contractulni
8.1 Valoarea prezentului contract subsecvent se poate modifica , in functie de
alocarile bugetare aprobate prin Hotaral'ea Consiliului Local Plopeni.
8.2 Modificarea prezentului contract , a valorilor aferente se dispune prin hotararea
Consiliului Local.
9. Modalitati de plata
9.1 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 de zile de
la emiterea facturii. Facturile se emit dupa receptia serviciilor .

9. Obligaliile principale

prestatorului
9.1- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile, cu respectarea cerintelor pentru
supravegherea, functionarea si intretinerea obiectivului Scoala Gimnaziala Carol I.
9.2. -(l) Prestatorul are obliga{ia de a presta serviciile prevdzute in contract cu
ule

profesionalismul qi promptitudinea cuvenite angaj amentul ui asumat .
(2) Prestatorul se obliga sd supravegheze prestarea serviciilor,
:u asrgure
resursele umane, cerute de qi pentru contract.
9.3. -Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de supraveghere ,intretinere si
functionare conform cerintelor specificate in contract .
9.4. Prestatorul in exercitarea atributiilor de prestare a serviciilor de supraveghere ,
intretinere si functionare trebuie sd asigure supravegherea obiectivului inclusiv
intretinerea si functionarea.
9.5. - In timpul sen,iciului personalui desemnat al prestatorului are obligatia sa
indeplineasca urmatoarele indatoriri:
- sd cunoascb in amdnun{ime obiectivul gi particularitblile sale;
- sI asigure supravegherea integritdlii tuturor bunurilor si valorilor aflate in interiorul
obiectivului;
- s5-qi inqtiinleze de indatd gefii ierarhici despre producerea oricdrui eveniment in
timpul exercitdrii serviciului qi despre misurile luate, acestea fiind aduse in regim de
urgen{d la cunoqtinla factorilor de conducere a obiectivului;
- sd sesizeze polilia despre faptele de naturd sa prejudicieze patrimoniul obiectivului ;
- sd raporteze ?n permanen{d factorilor cdrora le este subordonat evenimentele legate
de indeplinirea obligaliilor de serviciu;
- sd pdstreze confidenlialitatea deplini in leg[turd cu activitatea sa qi cu datele qi
informa{iile la care are acces in legbturh. cu obiectivul beneficiarului;
- si respecte intocmai regulile inteme specifice obiectivului pe care il deserveqte, sa
presteze sen icii de supraveghere ,de intretinere si functionare (iluminat ,

functionarea centralelor , aerisirea caloriferelor, verificarea persoanelor ce intra in
institutie , deszapezirea , spart -eheata in sezonul rece,curatirea spatiilor verzi , a
terenurilor de sport etc);
- sd desfb$oare activitatea pentru care a fost angajat cu maximd discre{ie qi cu respect
pentru beneficiar, angajatii, elevii ,prescolarii si clientii acestuia;
- sd coopereze in permanen{d cu {actorii desemna{i de conducerea beneficiarului in
scopul unei bune desfbquriri a activit[{ii de supraveghere , intretinere si functionare ;
- sd rispundd pentru prejudiciile cauzate beneficiarului din culpa S&, in stricti
conformitate cu legea qi alte acte juridice intocmite pentru realizarea acestei
rdspunderi;
- sd asigure in mdsura posibiiitalilor, servicii suplimentare la solicitarea expresd a
beneficiarului (informarea si indrumarea parintilor si a diverselor cereri, etc.)
- sd verifice la terminarea programului sisternul de inchidere: ferestre, usi, birouri,
magazii;
- prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor Totodati este
rdspunzdtor atdt de siguranla tuturor opera{iunilor qi metodelor de prestare utilizate,
c6t qi de calificarea personalului folosit pe toati durata contractului;
- instruirea personalului revine prestatorului precum si rSspunderea care incumba din
nerespectarea prevederi lor legale ;
9.6 Prestatorul are obligatia de a oermite beneficiarului sa supravegheze desfasurarea
serviciilor , inclusiv verificarea serviciilor prestate

10. Obligaliile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate in termenul convenit.
10.2- Achizitorul va efectua plata cdtre executant lunar, in maxim 30 de zile, pebaza
facturii insotita de procesul verbal de recptie a serviciilor prestate. Factura va fi emisa
numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie
aferent serviciilor prestate.
10.3. - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea
perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onoreazd factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt
timp posibil.
10.6. - Achizitorul are dreptul de a verifica si supraveghea desfasurarea serviciilor
contractate si de a stabili conformitatea 1or..

ll. Soncliuni pentru neindeplinirea culpabitd a obligaliilor
1 1.1.
[n cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din
pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu I Yo din pretul contractuiui
pentru fi ecare zi intarziere.
1L.2. -Incazul in care achizitorul nu onore'azal'acturile intermen de 28 de zile de la
expirarea perioadei prevazute La clauza 70.2, acesta are obligatia de a plati, ca

penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de

1o/o

pe

zi

intarziere din plata

neefectuata.
11.3 - Penalitatile datorate conform clauzelor 11.1. qi 11.2 curg de drept din data
scadenlei obligaliilor asumate conform prezentului contract.
1 1.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare
a obligaliilor asumate, care depdqeste valoarea penalitililor ce pot fi percepute in
condiliile art.l1.l qi 11.2, in completare, pnr[ile datoreazd si daune interese
suplimentare ce se vor stabili de catre instanta.
11.5 - Nerespectarea de citre pa(i a obliga{iilor prevdzute in prezentul contract dd
dreptul pA{ii lezate si considere contractul rezrliat de plin drept lird nicio alt6
formaiitate qi fErd nicio altd procedurd .judiciard sau extrajudiciari. Prezentul pact
comisoriu iqi produce efectele de la data scaden{ei obligaliilor neefectuate.
I 1.6 - Achizitorul iqi rezervd, dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o

notificare scrisd adresati prestatorului, lErd nicio compensalie, de la deschiderea
falimentului impotriva acestuia in condiliile Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolven{ei, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu condilia cd, aceasti renun{are
sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la ac{iune sau despdgubire pentru prestator.

In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru
partea din contract e.xecutatd p6na la clata denun{drii unilaterale a contractului.
Cluuze specifice
12. Incetarea si rezilierea contractului
12.1. - Prezentul contract inceteaza prin ajLrngerea la termen.
12.2 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia
unei instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care:

- daca una dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost
declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului acordcadru;
- una dintre parti isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata,
printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va
duce la rezilierea prezentului acord-cadru;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
lichidare inainte de inceperea executadi prezentului acord-cadru ;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in contractele subsecvente fara
acordul celeilalte parli;
12.3. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod
culpabil a cauzat incetarea contractului.

3. Cesiunea contrsctului
13.I - Este interzisa cesiunea contractului de catre prestator.

1

14. Forlo majord
14.1 - Fo(a majorS este constatat[ de o autoritate competentS.
14.2 - ForJa majord exonereazd pa(ile contractante de indeplinirea obligaliilor
asumate prin prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta ac{ioneazd.
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a fo4ei majore,
dar lird a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pAnS la aparilia acesteia.
14.4 - Partea contractanti care invocS fo4a rnajori are obligafia de a notifica celeilalte
p54i, imediat gi in mod complet, producerea acesteia Ei sd ia orice misuri care ii stau
la dispozilie in vederea limitarii consecinlelor.
14.5 - Partea contractanti care invoci fo4a majord are obiigalia de a notifica celeilalte
pirli incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
11.6- Dacd fo4a majord ac{ioneazd, sau se estimeazd" ca va acliona o perioadd mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pi(i incetarea de
drept a prezentului contract, frrd ca vreuna din par'fi sd poatS pretindd celeilalte dauneinterese.
I 5. Solulionarea

litigiilor

15.1 - Achizitorul qi prestatorul vor depune toate eforturile pentru arezolva pe cale
amiabild, printratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legbturd cu indeplinirea contractului.
15.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu
reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergen{d contractuali, fiecare poate Solicita ca
disputa sd se solu{ioneze de citre instan{ele judecitoreqti din Romdnia.

I6 Limba care guverneuzd contructul
16.1 - Limba care guvemeazd contractul este limba rom6n6.

17. Comunicdri
17.1. - (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre
acestea ceieilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa in scris la sediul
prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cdt
Ei in momentul primirii.
17.3 - Comunicdrile intre p6r[i se pot lace qi prin telefon, telegramS, telex, fax sau email cu condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
25. Legea aplicabild cantractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

a

P6{ile au inteles sd incheie azi

prezentul contract

in

doua

exemplare.

Achizitor,

Prestator,

ORAS PLOPENI

S.C. SERVICII

PRIMAR,

EDILITARE

PLOPENI S.R.L.

Ec. DRA

DIRECTOR,
Stefan

Htza

Sef Serv.Fin.-CTB.,
Ec. Rodica Cazanescu

Compartiment achizitii publice,
Consilier, Subea Angelica
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