ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind atribuirea contractului subsecvent "Servicii de functionare,
intretinere si supraveghere la obiectivul Sala Polivalenta, oras Plopeni,
Judetul Prahova"
In temeiul art.139 alin.(1), din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
luand in considerare prevederile art.129 alin.(7) lit.p) din OUG nr,5712019
privind Codul administrativ;
tinnd cont de prevederile art.31 si ar1.115 din Legeanr.98l2016, moficiata si
completat a, a achiziti i lor publi ce ;
vazand :
a) referatul de aprobare nr.1381/1 4.02.2020 al Primarului oragului Plopeni;
b) raportul nr.755 din 28.01.2020 al compartimentului achizitii publice;
c) Acordul-cadru nr.l472l20l8 incheiat cu S.C.Servicii Edilitare Plopeni
SRL;
d) Contractul subsecvent nr.686129.01 .2019;
Consiliul Local al Orasului Plopeni adopta prezenta hotarare.. -.

Art.1. Se aproba incheierea, cu S.C.Servicii Edilitare Plopeni SRL, a
contractului subsecvent pentru "servicii de functionare, intretinere si supraveghere
la obiectivul Sala Polivalenta, oras Plopeni, Judetul Prahova ", in conformitate cu
anexa la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.
Art.2. Contractul prevazut la art.l se incheie pentru perioada 01.03 .202001.03 .202r.
Art.3. Compartimentul achizitii publice asigura ducerea la indeplinire a
prezentei hotarari.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Mihail Cornel RADU
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
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CONTRACT SUBSECVEI{T DE SERVICI
Nr.

1.

Pir{ile contractului

subsecvent

In temeiul Acordului Cudru nr,1472 din dats de 26,02.2018 a intervenit

prezentul contract subsecvent, incheiat

intre
ORAS PLOPENI, cu sediul in Plopeni, B-dul Independentei, nr.12, jud.
Prahova, cont trezorerie: RO6 LTP{EZ}4A5 10103200109X, deschis la Trezoieria
Boldesti-Scaeni, CUI 2843779, reprezentata legal prin PRIMAR - DRAGOS NITA,
in calitate de Promitent - Achizitor,pe de o parte,
qi

Prestatorul S.C. SERVICII EDILITARE PLOPENI S.R.L., sediul in Plopeni, Bdul. Republicii, ff. 9, bloc C 17, tel: 0244220952, jud. Prahova, numar de inregistrare
Registrul Comertulut J291255120I1, 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,de piomitent Prestator, pe de alta parte.
2. Delinilii
2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
acord cadru - acordul incheiat in formd scrisd intre una sau mai multe
autoritSli contractante gi unul ori mai mul1i operatori economici care are ca obiect
stabilirea termenilor qi condiliilor oare guvemeazd, contractele de achizilie publica ce
urmeazd, a fi atribuite intr-o anumitd perioadd, in special in ceea ce priveqte prelul qi,
dupa caz, cantitdlile avute in vedere
b. contract - prezentul contract qi toate anexele sale;
uchizitor Si prestator - pa(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
asociat ul prestatorului - operatorul economic care este asociat cu ofefiantul
a carui oferta a fost desemnata castigatoare, urmand a presta o parte a serviciilor ce
fac obiectul prezentului contract, conform sarcinilor stabilite prinacordul de asociere;
e. prelul contractului - pre\ul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala qi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor
asumate prin contract;
f. servicil'- activitd{i a cdror prestare face obiectul_contractului;
g. produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb qi orice aite
bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract qi pe care prestatorul are
obligalia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractulul;

a.

c.

d

'

h. forla majord - orice eveniment extem, imprevizibil, absolut invincibil qi
inevitabil, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face
imposibila executarea $i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inunda{ii sau orice alte catastrofe
naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivd, ci enunJiativi. Nu este considerat forla majorf, un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaliilor uneia din parti;
i. act adilionalz document ce modifica termenii gi condiliile contractului de
presdri servicii.
j. conflict de interese: inseamnd orice eveniment influenlAnd capacitatea
prestatorului de a exprima o opinie profesionala obiectiva qi imparJiala, sau care il
impiedica pe acesta, in orice moment, sd acorde prioritate intereselor achizitorului sau
interesului public al contractului, orice motiv in legaturd cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului.
Aceste restric(ii sunt de asemenea aplicabile oricdror sub-contr actan\i, salariali qi
experli aclion6nd sub autoritatea qi controlul prestatorului.
k. guranlia de bund execulie: suma de bani care se constituie de cdtre
contractant in scopul asigurdrii Achizitorului de indeplinirea cantitativd, calitativa qi
in perioada convenitb a contractului.
l. despdgubire generuld z suma, neprev6zutd expres in contractul de servicii,
care este acordatd de cdtre instanla de judecatd sau este convenitd de cdtre pa(i ca gi
despagubire platibila pA{ii prejudiciate in urma incalcarii contractului de prestdri
servicii de cdtre cealaltd parte.
m. penalitate contractuald: despagubirea stabilita in contractul de prestari
servicii ca fiind pldtibila de cdtre una din pa{ile contractante citre cealalta parte in
caz de neindeplinire a obliga{iilor din contract;
n. reziliereu contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de
servicii, faru ca acesta sa aduca atingere prestatiilor succesive aare au fost facute
anterior reziiierii;
o. propunerea tehnica: parte a ofertei elaborata pebaza cerintelor din caietul de
sarcini;
p. propunereq Jinanciara: parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la
pret tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzaloare 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 calendaristicS; un - 365 de zile
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepJia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.

3.2 Termenul "zl"sau "zile" sau orice referire la zile reptezinti, zile
calendaristice dacd nu se specific[ in mod diferit.
3.3 - Clauzele gi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

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

POLIVALENTA.

5. Valoareq contractului
5.1.vaioarea totala a contractului este de 180536,52 lei la care se adauga TVA
34301,88 lei. Valoare totala contract 214838.40 lei.
5.2 Plata se va efectua pentru serviciile prestate pe baza procesului verbal de
receptie, pentru un pret lunar de 15044.71 lei/luna ra care se adauga TVA in valoare
de 2858,49 lei/luna.
5.3 Procentul de cheltuieli indirecte care se va folosi in situatiile de prestari
servicii intocmite de executant este de maxim 8%o.
5.4 Procentul de profit care se va folosi in situatiile de prestari servicii intocmite
de executant este de maxim 5 oh.
5.5 Achizitorul se obliga sd plateascd prestatorului preJul convenit in prezentul
contract pentru serviciile prevazute la articolul 4.
6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract produce efecte pentru o perioadade
01.03.2020

-

12luni incepand

ului
7.1 - Documentele contractului sunt:
a) Oferta nr.972/04.02.2020
7

. Doc umentele co ntract

8. Modificarea

valorii contractului

8'1 Valoarea prezentului contract subsecvent se poate modifica, in functie de
alocarile bugetare aprobate prin Hota rarea Consiliului Local plopeni.
8.2 Modificarea prezentului contract , a valorilor aferente se dispune prin
hotararea Consiliului Local.

Modalitati de plata
9.1 Achizitorul se obliga
9.

sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 de
zile de la emiterea facturii. Facturile se emit dupa receptia serviciilor .

9. Obligaliile principale

ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obliga sd presteze serviciile, cu respectarea cerintelor pentrL

supravegherea, functionarea si intretinerea obiectivului SAiA POLIVALENTA
9.2.-(1) Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul qi promptitudinea cuvenite angaj amentului aiumat .
(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, s6 asigure
resursele umane, cerute de qi pentru contract.
9.3. -Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de functionare,intretinere si
supraveghere conform cerintelor specificate in contract .
9.4. Prestatorul in exercitarea atributiilor de prestare a serviciilor de functionare
,intretinere si supraveghere trebuie sd asigure zupravegherea obiectivului inclusiv
intretinerea si functionarea.
9.5. - In timpul serviciului personalul desemnat al prestatorului are obligatia sa
indeplineasca urmatoarele indatoriri:
- sd cunoascd in amdnunlime obiectivul qi particularitdlile sale;
- sd asigure supravegherea integritalii tuturor bunurilor si valorilor aflate in

interiorul obiectivului;

- sa-qi inqtiinJeze

de indata qefii ierarhici despre producerea oricdrui eveniment
in timpul exercitdrii serviciului qi despre mdsurile luate, acestea fiind aduse in regim
de urgenld la cunogtinla factorilor de conducere a obiectivului;
- sd sesizeze polilia despre faptele de naturd sd prejudicieze patrimoniul
obiectivului ;
- sd raporteze in pernanenld factorilor cdrora le este subordonat evenimentele
legate de indeplinirea obliga{iilor de serviciu;
- si pistreze confidenlialitatea deplina in legdturi cu activitatea sa qi cu datele
Ei
informaliile la care are acces in legaturd cu obiectivul beneficiarului;
- sd respecte ?ntocmai regulile inteme specifice obiectivului pe care il
deserveqte, sa presteze servicii de functionare ,intietinere si supraveghere (iluminat
,curatenie functionarea centralelor , aerisirea caloriferelor, verifi cateapersoanelor ce
intra in institutie , deszapezirea , spart gheata in sezonul rece,curatirea qpatiilor verzi
,
inchirierea salii pentru diferite activitati sportive etc);
- sa desfEgoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximd discrelie gi cu
respect pentru beneficiar si clientii acestuia;
- sd coopereze in permanenld cu factorii desemna{i de conducerea beneficiarului
in scopul unei bune desfbqurdri a activitAtii de functionare ,intretinere si
supraveghere;
- sd rdspundd pentru prejudicrile cauzate beneficiarului din culpa sa,

conformitate cu legea

gi alte acte juridice intocmite pentru

in strict6
realizarea acestei

rdspunderi;
- sd asigure in m5sura posibilitalilor, servicii suplimentare la soricitarea expres6
a beneficiarului ;
- sd verifice la terminarea programului sistemul de inchidere: ferestre, usi,
birouri, magazii;

- prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor . Totodata

este

rdspunzdtor atdt de siguranla tuturor opera{iunilor gi metodelor de prestare utilizate
cdt gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului;
- instruirea personalului revine prestatorului precum si rdspunderea care
incumba din nerespectarea prevederilor legale;
9.6 Prestatorul are obligatia de a permite beneficiarului sa supravegheze
desfasurarea serviciilor, inclusiv verifi carea serviciilor prestate.

10. Obligaliile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sd receplioneze serviciile prestate
convenit.

in termenul

Achizitorul va efectua plata cdtre executant lunar, in maxim 30 de zile, pe
baza 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 lor..
10.2

-

ll.

sancliuni pentru neindeplinireu curpabitd a obligaliitor
11.1' - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorui are dreptul de a deduce
din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta ., j % din pretul
contractului pentru fiecare zi intarziere.
11.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile
de la expirarea perioadei prevazute la clauza 10.2, acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de lo/o pe zi intarzie.. din plata
neefectuata.

1.3 - Penalitatile datorate conform clauzelor 1 1.1. gi 11.2 curg de drept din
data scadenlei obligafiilor asumate conform prezentului contract.
ll.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea
necorespunzdtoare a obligaliilor asumate, care depdqeste valoarea penalit6lilor ce pot
fi percepute in condiliile art.l1.1 qi 11.2, in completare, pdrfile datoreazd, si daune
interese suplimentare ce se vor stabili de catre instanta.
11.5 - Nerespectarea de cdtre pdrli a obliga{iilor prevdzute in prezentul contract
da dreptul pA4ii lezate sd considere contractul reziliat de plin drept f6ra nicio alti
formalitate qi fErd nicio altd procedura judiciard sau extrajudiciari. Prezentul pact
comisoriu i;i produce efectele de la data scadenlei obligaliilor neefectuate.
11.6 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o
notificare scrisd adresatd prestatorului, fbr[ nicio compensalie, de la deschiderea
falimentului impotriva acestuia in condiliile Legii nr. 8512006 privind procedura
1

insolvenlei,

cu modificarile qi completdrile ulterioare, cu .ondiliu

"i

aceastd

renunfare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru

i.,

acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract executatd pAna la data denunlarii

prestator.

unilaterale a contractuiui.

Cluuze speciJice
12. Incetarea si rezilierea contractului
12.1. - Prezentul contract tnceteaza prin ajungerea la termen.

-

Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara
interventia unei instante judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care:
- una dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost
declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prizentului acord-

12.2

cadru;

-

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

1

3. Cesiunea contractului

13.1

*

Este interzisa cesiunea contractului de catre prestator.

14. Forla majord
r4.L - Fo(a majord este constatatd de o autoritate competenti.
14.2 - Fo(a majord exonereaz[ parfile contractante de indeplinirea obliga]iilor
asumate pril prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac[ioneazd,.
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei
majore, dar fErd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor p6nd la aparilia
acesteia.

14.4 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligalia de a notifica
celeilalte pd.(i, imediat gi in mod complet, producerea acesteia qi ia ia orice mdsuri
care ii stau la dispozilie in vederea limitarii consecintelor.
14.5 - Partea contractantd care invocd fo4a majord, are obligalia de a notifica
celeilalte pdrli incetarea cauzei acesteia in maximum 1 5 zlle de la incetare.
14.6- Dacd forla majord acjioneazd, sau se estimeazd, ca va acJiona o perioadd
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pa4i ince tarea
de drept aprezentului contract, frrd. ca vreuna din parli sa poata pretinda celeilalte
daune-interese.

1

5. Solulionarea

litigiilor

15.1 - Achizitorul qi prestatorul vor depune toate eforturile pentru arezolva pe
cale amiabila, prin tratative directe, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi
intre ei in cadrul sau in legaturi cu indeplinirea contractului.
15.2 - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi
prestatorul nu reuqesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare
poate solicita ca disputa sd se solulioneze de cdtre instanlele judecitoreqti din
Rom6nia.
16 Limba care guverneazd contractul
16.1 - Limba care guverneazd" contractul este limba romand.

17. Comunicdri
17.1. (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una
dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa in scris la sediul
prevazut in partea introductiya a prezentului contract.

-

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atil in momentul
transmiterii c6t qi in momentul primirii.
17.3 - Comunicdrile intre parfi se pot face qi prin telefon, telegram[, telex, fax
sau e-mail cu condi{ia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parli, daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alinealele precedente.
25. Legea aplicabild contractului
25.1 - contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

PA4ile au inteles s5 incheie azi
in doua exemplare.

..........

.... prezentul contract subsecvent

Achizitor,

Prestator,

ORAS PLOPENI

S.C.

PRIMAR,

SERVICI EDILITARE
PLOPENI SRL

Ec. DRAGOS NITA

DIRECTOR,
STEFAN HIJZA

Sef S erv. Financiar-contabil,
Ec. Rodica Cazanescu

Compartiment achizitii publice,
Consilier, Subea Angelica
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